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Интервју со Дејвид Стјуарт

„ Неопходна е соодветна културна компетентност и голема
сензитивност и добродушност при соочувањето со прашањето
за сексот со употреба на дроги. За неупатените овие луѓе може
да наликуваат на група алчни хедонисти, геј-мажи со голем
сексуален апетит и со себично, попалено и промискуитетно
однесување; но, сепак, не е толку едноставно бидејќи
отворањето на ефикасни и културно компетентни сервиси за
поддршка може да биде попречено од моралните,
религиозните или културните стигми за сексот, или за
задоволството, или за дрогите, или за менталното здравје.“
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Воведен збор

Употребата на дроги е поврзана со сексот во
најразлични контексти низ човековата историја.
Постои елемент кој ги поврзува оргијастичните
фестивали од грчката антика, ритуалните обреди на
приврзаниците на Бахус, празниците на вештерките
од средниот век, потиснувањето на слободната
сексуалност под дејство на психоактивни супстанции
од страна на христијанската црква и екстатичноста
на движењето „секс, дроги и рокендрол“ од 70-те.
Дрогите несомнено се поврзуваат со намалената
сексуална инхибиција и човековиот копнеж по
задоволство, страст, желба и подобар сексуален
перформанс. Потребата за сексуално ослободување
и надминување на проблеми со интимноста се дел
од темите за кои западниот свет зборува во контекст
на релативно новиот феномен наречен кемсекс
(chemsex).
Во овој број ја отвораме темата за секс под
влијание на кристален метамфетамин, мефедрон и
гамахидроксибутират / гамабутиролактон, или
сексуалната револуција на хомосексуалците од 21
век. Иако во македонски контекст ова е проблем кој
сѐ уште е на мала врата, сметавме дека има потреба
и простор да дискутираме за оваа појава која во
одредени кругови сепак претставува точка на
интерес за многу геј-лица. Заради превенција на ХИВ
и други сексуално преносливи инфекции, како и
подобрување на општото психофизичко и сексуално
здравје на геј-мажите , во блиска иднина, феноменот
кемсекс (chemsex) несомнено ќе треба соодветно да
се адресира и да се превенира.

Од Уредништвото

drogi - politiki i praktiki е отворен за соработка со
сите заинтересирани за споделување ставови со кои се
промовира хуман третман на лицата што употребуваат
дроги. Доколку сакате да поднесете статија за објавување
или на друг начин да го помогнете списанието, ве молиме,
пишете на следната е-адреса: hops@hops.org.mk.

Ставовите изнесени во drogi - politiki i praktiki не
нужно ги одразуваат или се во согласност со ставовите на
издавачот Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје. Мај 2019 | #ERROR
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Што, всушност, претставува кемсекс
(chemsex)?

Широкото поимање на терминот кемсекс (chemsex)
досега во општите наративи се интерпретира како
употреба на која било дрога и/или алкохол за време
на секс од страна на која било популација. Но, сепак
попрецизна дефиниција за овој релативно нов поим
кој опишува многу конкретна појава од поново
време е сексуализирана употреба на три
специфични супстанции ‒ кристален метамфетамин
(crystal methamphetamine), мефедрон (mephedrone)
и гамахидроксибутират/гамабутиролактон (GHB –
Gammahydroxybutyrate/GBL - Gammabutyrolactone)
од страна на геј-мажи или мажи кои имаат секс со
мажи (МСМ).

Оваа дефиниција укажува на специфичната форма
на рекреативна употреба на дрога, но не треба да се
поистовети со општата рекреативна употреба токму
поради значајните разлики во однос на третманот,
на адресирањето и на справувањето со конкретната
повеќеслојна појава. Прв пат оваа дефиниција ја
употребуваат активистите и волонтерите од
сеопфатната Клиника за машко сексуално здравје
„56 Дин стрит“ (56 Dean Street) од Лондон,
предводена од Дејвид Стјуарт и прифатена од
меѓународната заедница засегната од ова прашање.
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ЛГБТ- и ХИВ-активист

Автор: Ненад Мицов Новиот порок на геј-
мажите ‒ кемсекс
(chemsex)

Причината зошто постои специфицирање до таков
степен е поврзаноста на овој сексуален феномен со
појавата и развојот на културата за пронаоѓање
сексуални партнери кај геј-мажи и МСМ на интернет
и мобилни апликации, која на многу специфичен
начин придонела кон гореспоменатата употреба на
дрога за време на секс. Дополнително, но не
помалку важно е влијанието и поврзаноста на
кемсекс (chemsex) со ХИВ и останати сексуално
преносливи инфекции (СПИ), како и со општото
психофизичко и сексуално здравје на геј-мажите и
на МСМ.

Зошто и како се појавува кемсекс (chemsex)?

Кемсекс (Chemsex) подразбира употреба на една
или повеќе од трите споменати супстанции со цел да
го катализира или да го подобри сексуалното
искуство, со или без употреба и на останати дроги и/
или алкохол. Најчесто кемсекс (chemsex) подразбира
сексуални доживувања кои понекогаш можат да
траат со денови, со мала потреба за спиење или за
храна. Зголемениот сексуален фокус овозможува
поекстремни сексуални искуства кои траат подолго
од вообичаено, со намалени лични и нагонски
инхибиции и намален страв од СПИ и од ХИВ.

Тема за која западниот свет сѐ повеќе
зборува, полемизира, ја согледува и бара и
нуди решенија е најновиот феномен меѓу
геј-заедницaта и мажите кои имаат секс со
мажи (МСМ) е кемсекс (chemsex). Во кратки
црти тоа е употребата на три специфични
супстанции во сексуален контекст кај геј-
заедницата и МСМ. Повеќе за оваа
сексуална (р)еволуција која, според некои
кредибилитети, е потенцијалната „чума“ за
хомосексуалците на зенитот од втората
деценија на овој век, за прв пат низ овој
текст ќе биде направен осврт на
македонски јазик.



Причините за впуштање во кемсекс (chemsex)
најчесто се слични со употребата на други дроги,
дополнето со веќе постоечката и акумилирана
стигма за хомосексуалноста. Тоа најчесто се
потребата за сексуално ослободување и
надминување на проблеми со интимноста,
надминување на стравови од одбивање од
потенцијални сексуални партнери, надминување на
стравовите и стигмата за СПИ, справување со
писхофизички трауми од минатото, како на пример
сексуална злоупотреба, надминување на осаменоста
или создавање чувство за припадност, да се биде
„кул и во тренд“ со своите врсници или
„исполнување“ на нормите кои постојат во онлајн
светот на апликациите за геј-секс.

Кои се последиците и нуспојавите од кемсекс
(chemsex)?

Последиците и ефектите од кемсекс (chemsex) за
време на употребата и по употребата се навистина
сериозни и незанемарливи споредени со нуспојавите
од употребата на останатите рекреативни дроги,
што дополнително го зацврстува фактот дека
дефинирањето и пристапот кон овој феномен
бараат посебен и различен пристап и експертиза.

Кемсекс (Chemsex) најчесто води кон долги
сексуални сесии кои може да траат со часови, а
понекогаш со денови. Употребата на кемсекс (chem-
sex) супстанциите, дополнети со или без останати
дроги, овозможува привидна издржливост и
доведување на физичката, на сексуалната и на
менталната издржливост до екстреми. Најчесто кога
станува збор за феноменот кемсекс (chemsex) тоа
подразбира организирање на т.н. кемсекс (chemsex)
забави во кои двајца или повеќе партнери се
впуштаат во неинхибирани сексуални доживувања
во приватни услови или во безбедни геј-локали каде
што се тестираат „нови“ хоризонти на сексуалноста,
на желбите, на фантазиите и на фетишите.
Стравовите, стигмата и инхибициите најчесто се
оставаат во надворешниот свет и со влегувањето на
кемсекс (chemsex) супстанциите во крвотокот и
организмот перцепциите за време, за простор и за
секс драстично се менуваат или се изобличуваат. За
време на овие забави може да се менуваат
учесници, партнери, едни си одат, нови доаѓаат,
најчесто под преголеми или нереални очекувања
дека токму оваа забава или следниот партнер ќе
биде „најдоброто нешто“ кое лицето или групата го
доживеало. За време на кемсекс (chemsex) најчесто
луѓето за прв пат пробуваат и искусуваат „нови
работи“ во сексот, им се отвораат „нови видици и
хоризонти“ и се истражуваат неоткриени светови на
човековата (геј/МСМ) сексуалност. Но, при тоа
поради дејството на писхоактивните супстанции при
ваквите сексуални експерименти се заборава или се
губи стравот за заштита од ХИВ/СПИ. Во желбата да
се искуси, да се доживее, да се добие, да се
направи, да се види, да се помине ПОВЕЌЕ,
консумацијата на спорните супстанции не застанува
на една или неколку дози, туку продолжува во
злоупотреба и земање аларманти количини со
зачестеност надвор од безбедните граници ако
воопшто може да се зборува за такви граници. Во
такви случаи на преминување на црвените линии,
неретки се случаите на предозирање, на
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“Стравовите, стигмата и инхибициите најчесто се
оставаат во надворешниот свет и со влегувањето
на кемсекс (chemsex) супстанциите во крвотокот и
организмот перцепциите за време, за простор и за
секс драстично се менуваат или се изобличуваат.
За време на овие забави може да се менуваат
учесници, партнери, едни си одат, нови доаѓаат,
најчесто под преголеми или нереални очекувања
дека тому оваа забава или следниот партнер ќе
биде „најдоброто нешто“ кое лицето или групата
го доживеало.“



параноични и психотични напади или на губење на
свеста и сознанието. Комбинирањето на кристалниот
метамфетамин, мефедрон и/или гамахидрокси-
бутиратот/гамабутиролактонот и дополнително
консумирањето и на други супстанции го отежнува
предвидувањето на можни интеракции на
супстанциите меѓу себе, па не е исклучена и
можноста за фатални последици. Овие загрижувачки
состојби, во таков контекст, водат кон еден од
најпроблематичните аспекти во сексуалните
искуства, а тоа е концептот на согласност. Во
„спонтаните“ оргии разгорени со проблематични
количини и комбинации на супстанции, чувството и
перцепцијата за „доволно“ или за „стоп“ се губи и
лесно може да настане злоупотреба или напад на

телесниот, но и менталниот интегритет на
поединецот или на групата.

Покрај спомнатите последици, особено пробле-
матични се и последиците по сексуалното здравје на
мажите кои се впуштаат во овие практики.
Кристалниот метамфетамин и мефедронот неретко
се инјектираат, што популарно го присвоило
колоквијалниот термин „слеминг“ (slamming), кои го
зголемуваат ризикот од крвно преносливи инфекции
и оштетување на крвните садови. Редуцираниот или
непостоечки страв од ХИВ и од СПИ, во комбинација
со екстремните сексуални активности, водат кон
повеќекратно инфицирање со одредени инфекции
или стекнување на хронична инфекција. Лицата кои
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“Кемсекс (Chemsex) претставува сексуализирана
употреба на три специфични супстанции –
кристален метамфетамин (crystal methampheta-
mine), мефедрон (mephedrone) и гамахидро-
ксибутират / гамабутиролактон (GHB – Gammahy-
droxybutyrate/GBL - Gammabutyrolactone) од
страна на геј-мажи или мажи кои имаат секс со
мажи (МСМ). “



веќе живеат со ХИВ, а се впуштаат во кемсекс
(chemsex), од друга страна под влијанието на
дрогата имаат намалена способност за грижа за
придржување до антиретровирусната терапија
(АРТ). Ова е важно затоа што кога АРТ се зема
редовно има двојна улога: го штити здравјето на
лицето со ХИВ и води кон недетектабилно ниво на
вирусот. Недетектибилното ниво на ХИВ
истовремено претставува превентивна мерка
бидејќи во услови на придржување до АРТ и
недетектабилно ниво вирусот не се пренесува по
сексуален пат.

Освен физичките и сексуалните проблеми,
долгорочната (зло)употреба на супстанции секако

води кон различни краткотрајни и долготрајни
последици по менталното здравје и психолошката
стабилност, како и социјалниот живот на
поединецот. Такви последици се хронична
депресија, анксиозност, параноја, психоза и други
манифестации на психолошка нестабилност. Таквата
нестабилност многу често води кон нарушена
социјална функционалност, односно доведува до
проблеми со работата, со финансиите, со домот, со
семејството, со љубовта и со пријателствата.

Сите овие последици и поврзаноста со овој
сексуален феномен се добро документирани во
клиниките за ХИВ и сексуално здравје во развиените
метрополи каде што ваквиот „начин на живот“
експоненцијално расте и се шири благодарение на
„достапноста“ преку апликациите на мобилните
уреди што речиси секој ги поседува.

Кемсекс (Chemsex) во македонски контекст

За појавата не кемсекс (chemsex) во Македонија сѐ
уште нема доволно податоци и информации, но
едно е сигурно – полека влегува на мала врата со
отворањето на границите (безвизен режим) и
зголемените можности за патување на геј-мажите и
МСМ од Македонија во западните метрополи, па и
подалеку од каде што се учат и се носат „новите“
сексуални практики. Она што во моментов е можеби
и среќна околност е (не)достапноста на
супстанциите кои се користат за кемсекс (chemsex),
кои сосема малку се достапни на македонскиот
„пазар“ со психоактивни супстанции. Сепак,
истражувањата и податоците од терен велат дека не
треба да се занемари оваа појава која во одредени,
веројатно многу затворени кругови сепак
претставува точка на интерес за многу геј-/МСМ-
лица. Ова особено треба се земе предвид ако се
разгледаат причините зошто луѓето се впуштаат во
кемсекс (chemsex) практики разгледани погоре и
неповолното социјално опкружување со изразени
хомофобија, стигма и хетеронормативно и
интернализирана дискриминација. Според
националното биобихејвиорално истражување
спроведено во 2013 година и последното од 2017
година постои пораст од 30 % во однос на
употребата на алкохол и/или на дрога за време на
секс кај геј- и МСМ-лицата, што упатува на ситуација
која веројатно во блиска иднина ќе треба соодветно
да се адресира и да се превенира.

Тема на бројот
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“Освен физичките и сексуалните проблеми,
долгорочната (зло)употреба на супстанции секако
води кон различни краткотрајни и долготрајни
последици по менталното здравје и психолошката
стабилност, како и социјалниот живот на
поединецот. Такви последици се хронична
депресија, анксиозност, параноја, психоза и други
манифестации на психолошка нестабилност и
таквата нестабилност многу често води кон
нарушена социјална функционалност на
поединецот.“



силната интеракција која може да предизвика
предозирање кое се манифестира со состојби на
делириум, психоза, а може да предизвика и кома со
фатални последици.

Кои се супстанциите кои се употребуваат за
кемсекс (chemsex)?

Кристалниот метамфетамин, уште познат и под
колоквијалните имиња мет, кристал мет, Тина, Т и
други, е потентен долготраечки синтетски стимуланс
од фенетиламинска и амфетаминска класа
супстанции, кој создава традиционални
стимулативни ефекти кај луѓето како зголемена
психофизичка стимулација, зголемена будност,
забрзан мисловен процес и интензивна состојба на
еуфорија. Метамфетаминот се наоѓа во кристална и
прашлива форма бела по боја, слична на
амфетаминот и кокаинот. Се користи со шмркање, со
голтање, со пушење и интравенски/инјектирање.
Рекреативно метамфетаминот во ниски до умерени
дози подига расположение, зголемува будност,
концентрација и енергија, создава еуфорија,
засилува сексуална желба, зголемува
разговорливост и намалува апетит. Несакани ефекти
се зголемено потење, нарушување на спиењето,
чкрипење со вилицата, чешање и губиток на
тежина. При повисоки дози и кај хронична употреба
можат да се јават збунетост, параноја, панични
напади, визуелни и аудиторни халуцинации,
агресивност, индуцирана психоза, мозочно
крвавење, оштетување на бубрезите и на црниот
дроб и потенцијално мозочно оштетување.
Мефедронот или м-кет, меф, мјау-мјау е
психоактивна супстанција од групата на синтетички
катинони, односно синтетички аналози на природни
супстанции. Дејствува како стимуланс на
централниот нервен систем, а во повисоки дози
може да бидат халуциноген. Дејствуваат преку
преземањето на моноамините – серотонин, допамин
и норадреналин ‒ и предизвикува еуфорија,
будност, зголемена енергија, потреба за движење,
го намалува апетитот, го подобрува чувството за
музика и влијае на сексуалната активност со
зголемување на либидото и зголемено доживување
на задоволство во сексуалниот однос.
Гамахидроксибутиратот/гамабутиролактонот
или популарно наречени GHB/GBL, Џина, Џи, течна
екстаза, се наоѓаат во облик на безбојна течност,
најчесто без мирис и без вкус која најчесто се
дозира во капки заедно со друг пијалак. Во ниски
дози дејствува релаксантно, но и еуфорично, ја
зголемува сексуалната сила, корисникот станува
покомуникативен и друштвен. Повисоките дози
предизвикуваат вртоглавица, конфузност,
нарушување на памтењето и грчеви. Особено е
проблематично комбинирањето со алкохол поради
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Изјава за одрекување и препораки за
употреба на дроги

Информациите за наведените дроги во
текстот се преземени од веб страницата на
ХОПС (www.hops.org.mk) и се пишувани од
страна на експерти. Тие имаат едукативна
природа, базирана на докази и немаат цел
потикнување на употреба на психоактивни
супстанции (ПАС). Користењето на ПАС
секогаш со себе носи ризици, затоа најдобро е
да не се користат, но доколку се решиш да ги
користиш добро информирај се за нивното
дејство и како безбедно да ги употребуваш.
Најдобар начин да се заштитиш од можните
ризици и штетни последици при употреба на
психоактивни супстанции, а воедно да ги
потенцираш бенефитите е информирањето за:
дејствата, дозирањето, траењето, начинот на
безбедно користење, како и мешањето и
интеракција со други супстанции и лекови.
Како дополнителен едукативен ресурс за
информирање, едукација и намалување на
штети може да се посети веб-страницата
www.talktofrank.com.
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“Причината за впуштање во кемсекс (chemsex)
најчесто се потребата за сексуално ослободување и
надминување на проблеми со интимноста,
надминување на стравови од одбивање од
потенцијални сексуални партнери, надминување на
стравовите и стигмата за СПИ, справување со
писхофизички трауми од минатото, како на пример
сексуална злоупотреба, надминување на осаменоста
или создавање чувство за припадност, да се биде
„кул и во тренд“ со своите врсници или
„исполнување“ на нормите кои постојат во онлајн
светот на апликациите за геј-секс.“



П: Сексот под влијание на алкохол или дроги
за забава е честа и вообичаена појава. Вие ја
смисливте кованицата кемсекс (chemsex), па
дали можете на нашите читатели да им
објасните како се разликува кемсексот од
претходно споменатото однесување?

Кемсекс како збор не значи употреба на алкохол
или дроги за забава при секс. Кемсекс е име на
движењето за културниот геј-феномен со
епидемично и диспропорционално влијание врз геј-
мажите и заедниците во светот. Самото ужување во
хомосексот може да биде комплицирано како
резултат на интернализираните општествени,
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Интервју со Дејвид
Стјуарт од Стефан
Богески

културни, религиозни или морални стандарди;
епидемијата на СИДА исто така остави длабокa
културна трага на уживањето во геј-сексот и
врските. Замислете си дека сте геј-маж и се
обидувате да уживате во сексот додека над вас бдее
ангелот на смртта, СИДА; или пак група хипер
мажествени училишни насилници кои ве
критикуваат од заглавјето на кревотот или пак
хомофобичен чичко згрозен од сексот.
Дрогите што се користат при секс (chems) (поточно
кристален метамфетамин, катинони и ГХБ/ГБЛ) се
нормализирани и широко достапни благодарение на
геј-културата на спојување и апликациите како што
е Гриндр. Ја заменија потребата од дилери и

Дејвид Стјуарт е државен социјален
работник, писател, истражувач и
активист за сексуално здравје и за ХИВ.
Дејвид е познат по својата меѓународна
работа и активизам за кемсекс (chem-
sex) со придонес во развојот на првите
одговори во јавното здравје и
заедницата за епидемија која
диспропроционално ги засегна животите
на геј, бисексуалните и квир мажите во
светот. Неговата работа е прикажана во
документарецот од 2015 година со
наслов „Кемсекс“ (Chemsex) снимен од
Вајс ОК (Vice UK), а исто така е еден од
основачите на Европскиот форум за
кемсекс.



вистинските социјални мрежи каде што претходно се
бараше дрога, и се одговорни за нанесување на
страшна штета врз здравјето и животот на
илјадници геј-мажи во светот; во Лондон секој месец
умира по еден геј-маж при обична потрага по секс и
врски без инхибиции кои често се карактеристични
за геј-сексот.
Терминот кемсекс може лесно да се помеша со
употребата на термин што означува користење
дроги или алкохол при секс од страна на секоја
популација, што би претставувало вознемирувачка
културна апропријација; кемсекс е типично модерно
геј културно прашање, движење што означува
феномен, критичен и смртоносен за премногу геј-
животи.

П: Бидејќи мобилните апликации и дрогите за
ослободување од сексуалните инхибиции се
поврзуваат со чувството на срам во геј-сексот
и претставуваат механизми за справување од
тој аспект, што би советувале, кој е најмалку
штетен начин за практикување на таквото
однесување?

Доколку дрогите и мобилните апликации
претставуваат механизам за справување со некаков
срам поврзан со геј-сексот, тогаш најдобриот начин
да се намалат штетите би било изнаоѓање начин
како да се справиме со тој срам. Тоа изискува
значително помало ниво на хомофобија во
општеството, родители пресреќни од веста дека
нивниот син е геј (наспроти многу почестата
алтернатива); можеби налага нашите татковци да
почнат да го сфаќаат геј-сексот како радосен,
пријатен и исполнет со љубов наместо да гледаат на
него како одвратен чин; можеби и налага сексуално
образование во училиштата насочено кон геј-
врските и поинакво толкување на религијата во
нашиот живот според која геј-сексот е гнасен. Во
секој случај неопходна е дестигматизација на ХИВ и
на СИДА, и лекување на траумите, но и на
влијанието на ХИВ-/СИДА-епидемијата врз геј-
заедниците и геј-сексот.
Сепак сè дури тоа не се случи ќе мора да се
потпреме на веќе воспоставените програми за
намалување на штети со чија помош се шират
информации за дрогите што се користат при секс
(chems). Тие се поштетни од познатите дроги што се
користат за забави (екстази, кокаин, МДМА) и
безбедното справување со нив налага поспецифични
и прецизни вештини. Достапна опрема и
информации за намалување на штети; но не само

информации за самите дроги, туку намалување на
штети во поглед на онлајн однесување, намалување
на штети во средините во кои се практикува
кемсексот и намалување на штети од аспект на геј-
сексот. Сервисите за поддршка за дроги и интернет-
ресурсите мора да бидат опремени со знаење и со
информации за да понудат поддршка на клиенти од
различни култури.

П: Со оглед на Вашето искуство кое потекнува
од директната работа со заедницата и
блискиот однос, можете ли да ни кажете какво
физичко, ментално и емотивно влијание има
кемсексот? Дали се согласувате дека се
работи за сериозно прашање по јавното
здравје во Европа и, доколку е така, како
треба да се соочиме со него?

Да, се работи за сериозно прашање по јавното
здравје, но и за сериозно прашање за геј-
заедницата. Иако многумина уживаат во кемсекс без
притоа да искусат сериозни штети или последици,
кемсексот се поврзува со најчестите проблеми во
јавното здравје; и со лични искуства што
вознемируваат, па дури и опустошуваат. Психозата
предизвикана од дрогите за повеќето е нормален
дел од кемсексот, а се манифестира како параноја,
опасност или чувство дека некој ве прогонува.
Прекумерното дозирање со ГХБ е многу често,
додека кај повеќето се јавува психолошка или
физичка зависност од дрогите за што се неопходни
итни интервенции и поддршка. Многумина повеќе не
можат да уживаат во трезвениот секс или пак се
оддалечуваат од несексуални активности или врски.
Когнитивното оштетување предизвикано од честата
употреба влијае на меморијата и на концентрацијата
што, пак, од друга страна влијае на нормалниот
живот и функционирање на работа.
Неопходна е соодветна културна компетентност и
голема сензитивност и добродушност при
соочувањето со прашањето за сексот со употреба на
дроги. За неупатените овие луѓе може да наликуваат
на група алчни хедонисти, геј-мажи со голем
сексуален апетит и со себично, попалено и
промискуитетно однесување; но, сепак, не е толку
едноставно бидејќи отворањето на ефикасни и
културно компетентни сервиси за поддршка може да
биде попречено од моралните, религиозните или
културните стигми за сексот, или за задоволството,
или за дрогите, или за менталното здравје. За
развојот на ефективни сервиси кои ќе нудат
поддршка за кемсекс е неопходно подобро да се

Интервју
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разбере модерната култура на геј-сексот; културата
на интернет-запознавања; да се сфати влијанието
на епидемијата на СИДА врз геј-сексот. Но, исто така
мора да се адресира и во рамките на самата геј-
култура и заедница; не треба само да се препушти
на сервисите за јавно здравје. Мора да се отворат
искрени разговори и дијалог во рамките на нашите
геј-заедници за кемсексот, што претставува тој и
како да живееме среќен и исполнет сексуален и
романтичен живот во сенката на модерната
технологија и другите геј културни феномени.

П: Дали луѓето кои практикуваат кемсекс се
геј-мажи од сите профили или пак постои
одредено однесување типично за одредена
социјална геј-сцена поврзана со кемсексот?
Можете ли да ни кажете нешто повеќе за овие
социјални каписли?

Кемсексот се практикува од најразлични причини.
Може да се работи за стабилна, за среќна личност
која ужива во користењето на дрогите што се

употребуваат при секс. Можеби ќе се стекне со
неопходните вештини за да ги употребува без
потенцијални штети, но можеби и нема. Понекогаш
причината е срамот што се поврзува со геј-
фантазиите или влијанието на културните, на
религиозните стигми што го попречуваат уживањето
во геј-сексот. Можеби се работи за некој кој се бори
со ХИВ-дијагноза и стигмата нанесена преку
интернет во врска со неа. Можеби лицето е
незадоволно од сопственото тело и се чувствува
непривлечно во кревет. Или пак во прашање е
навика со одредена екстремна порнографска
заднина што можеби во тинејџерските години
довела до идентификување на возбудата со
одредена допаминска стимулација. Понекогаш е
страв од зараза со ХИВ. Или пак сексуално искуство
во младоста или проблематично раскинување на
врска. Или пак долгогодишно и сурово одбивање на
Гриндр. Или пак постојана расна објектификација
или камп посрамотување од страна на љубовниците
или на заедницата.
Може да се работи за различни прашања поврзани

12 | drogi - politiki i praktiki



со менталното здравје.
Понекогаш едноставно се работи за лоша
благосостојба на лицето таа година.
Единствено знаеме дека геј-мажите употребуваат
одредени дроги при секс во диспропорционално
голема бројка и дека повеќето продолжуваат и
покрај сериозните последици по нивниот живот, по
нивното и здравје и по нивните врски. Неопходно е
подобро да се разберат причините и мотивацијата
(како и решенијата).

П: Во која насока ќе се движи трендот со
кемсексот во Европа во иднина? Кои прашања
во врска со ваквото практикување имаат
приоритет со цел да се подигне свеста и да им
се помогне на засегнатите лица?

Со оглед на тоа дека ја следам епидемиологијата
на кемсексот во последниве две декади можам да
претпоставам дека ќе продолжи да се развива.
Општествените прашања кои придонесуваат до
стигматизација, инхибиција и оспорување на геј-

сексот сепак опстојуваат и премногу геј-мажи бараат
ослободување од тие инхибиции токму преку
дрогите што се користат при кемсекс.
Достапноста и ширењето на културно компетентни
информации за намалување на штетите, како и
развојот на културно прилагодени сервиси за
поддршка се приоритетни. Дополнително,
неопходно е геј-заедниците храбро да го отвори
дијалогот за нашето онлајн однесување (апликации
за спојување), интеркултурната и племенската
култура на посрамотување, како и разговори за
непријатната, но неопходна тема за улогата на
сексот во нашите култури, заедници и сцени.
Конечниот спас за кемсексот секако лежи во
глобален пресврт на општествената хомофобија што
придонесува кон геј посрамотувањето и кон
инхибицијата на геј-сексот и геј-сексуалното
задоволство. Тоа е клучно. Токму затоа, и покрај
одличните и ефективни сервиси за поддршка за
кемсекс, кемсексот ќе опстои како проблем во
нашата заедница и ќе продолжи да зазема поголеми
размери во иднина.

Интервју
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Што е кемсекс (сhemsex)?

Кемсекс (Chemsex) е термин со кој се опишува сексот
меѓу -мажи кој вклучува употреба на дроги. Може да
вклучи групи мажи, парови или самостојно
мастурбирање. Важно е да запаметиме дека стрејт
луѓето исто така употребуваат дроги и алкохол за секс
и иако тоа не спаѓа под дефиницијата на кемсекс
(chemsex), сепак и за нив постојат ризици во однос на
сексуалното здравје.
Употребата на дроги за кемсекс (chemsex) е различна
од рекреативната употреба на дроги и алкохол. Кога
зборуваме за кемсекс (chemsex) тоа подразбира
употреба на конкретни дроги (chems) кои го
зголемуваат сексуалното искуство и ја намалуваат
сексуалната инхибиција меѓу корисниците.
Причината поради која луѓето практикуваат кемсекс
(chemsex) е промената на физичките сензации за
време на сексот (зголемено задоволство и способност
за сексуална активност подолго време) или промена
на нивното психолошко искуство (зголемување на
самодоверба или надминување на инхибиции).

Кои дроги се употребуваат за кемсекс (chem-
sex)?

Следниве три типа дроги се најчесто употребувани во
кемсекс (chemsex):

• gammahydroxybutyrate / gammabutyrolactone (исто
така познат како GHB/GBL (Џи-ејџ-би / Џи-би-ел), G
(Џи) или Gina (Џина))
• mephedrone (meph ‒ меф или meow ‒ мјау)
• crystal methamphetamine (crystal meth ‒ кристал
мет).

Понекогаш се земаат посебно или заедно со алкохол
или со други дроги (како кокаин или екстази).
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Кои се ризиците за кемсекс (chemsex)?

Кемсекс (Chemsex) дрогите ја менуваат нашата
свесност и ако се употребуваат при секс ризиците за
ХИВ и за други СПИ (сексуално преносливи инфекции)
се зголемени на различни начини:

• Со намалени физички инибиции можноста да не
употребиш кондом е поголема, дури и ако претходно
си планирал заштита.
• Можеш да заборавиш во кои активности си
учествувал и дали си користел кондом.
• Доколку живееш со ХИВ можеш да заборавиш да ја
земеш својата терапија.
• Може да имаш понасилен секс отколку што си
навикнат, а да не го чувствуваш тоа поради
анестетското дејство на дрогите како Џи-ејџ-би.
Отворот на анусот може лесно да се оштети како
последица на насилен секс или секс без лубриканти,
што го зголемува ризикот од ХИВ и од други СПИ,
вклучително и хепатит Ц.
• Доколку инјектираш мефедрон или кристал мет со
споделен прибор (шприцеви и игли) го зголемуваш
ризиот од ХИВ, од хепатит Ц.
Потентноста на дрогите како Џи-ејџ-би исто така
влијае врз општото здравје и безбедност. Џи-ејџ-би ја
зголемува можноста за „губење“ (passing out) што те
прави ранлив на сексуален напад / силување. Без
разлика на околностите и без разлика на видот и
количината на дроги кои си ги употребувал пред
сексот, важно е да запамтиш дека сексуален напад
или силување не е дозволив и никогаш не е твоја вина.
Комбинацијата на хемиите (дрогите) и намаленото
спиење може да доведат до краткотрајни искуства на
психози кога може да се чувствуваш параноично или
исплашено. Овие „епизоди“ понекогаш може да
дејствуваат навистина уверливо или да доведат до
халуцинации.
Летаргија или „паѓање“ исто така не е ретко по
употреба на овие дроги, како и психолошка зависност.
Пречестата употреба на овие дроги може да доведе до
предозирање кое може да биде фатално.

Како да ги намалам ризиците?

Многу е важно никогаш да не чувствуваш притисок да
земеш која и да е супстанција со која не ти е пријатно
или не ја познаваш доволно. Сепак, и покрај тоа што
сексот на дроги никогаш не е 100 % безбеден, за
многу луѓе кемсекс (chemsex) е начин тие да уживаат и
да го истражуваат сексот.
Ако планираш да учествуваш во кемсекс (chemsex),
важно е да размислиш за твојата одговорност кон
себе, твојата безбедност и твоето сексуално здравје,
како и одговорноста кон другите со кои се забавуваш.

• Носи заштита со себе ‒ понеси многу кондоми и
лубрикант. Доколку имаш PrEP понеси го како заштита
од ХИВ.
• Биди информиран за својот ХИВ-статус. Најчест
пренос на ХИВ-вирусот е меѓу луѓе кои неодамна
добиле ХИВ и сè уште не знаат дека се позитивни.
Редовно тестирање за ХИВ ќе те заштити тебе и
другите.
• Забавувај се со луѓе на кои им веруваш. Планирајте
како ќе се грижите еден за друг и воспостаете правила
кои ќе гарантираат безбедност за групата.
• Дефинирај ги своите граници. Зборувајте за пожелни
методи на заштита и биди многу јасен за тоа каков
секс сакаш, а каков не сакаш.
• Остани свесен. Забележувај кои видови дроги и
колкави количини употребуваш за време на секс
забавата. Биди информиран за тоа како дрогите
влијаат врз тебе.
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Славчо Димитров моментално ја работи својата
докторска теза на Факултетот за медиуми и комуникации
СИНГИДУНУМ во Белград. Во последните неколку години
има координирано голем број на академски проекти и
летни школи, како и проекти во областа на човековите
права на маргинализираните заедници, со посебен фокус
на квир активизмот. Работи во Коалиција МАРГИНИ од
почетоците на нејзиното основање, како член, како
координатор и како директор. Неговиот активистички
интерес се однесува на политиките на настраноста (квир
политики), сексуалното и родовото граѓанство и
еднаквост, правата на маргинализираните заедници и
нивното испресекување со прашањата со социјална
правда.

Биљана Тануровска Ќулавковски, дипломиран
историчар на уметност; магистрира културен менаџмент и
културна политика на Универзитетот за уметности во
Белград. Во моментот работи на докторската теза во
областа на менаџментот и културна политика во
современи изведувачки уметности, на Универзитетот за
уметност во Белград. Завршува неколку истражувачки
програми, како и специјализации. Ко-основач на
Локомотива- центар за нови иницијативи во уметноста и
културата, менаџер на организацијата и програмски
координатор. Таа е ко-основач и дел од управниот одбор
на Номад Танц Академија, и Локомоушн фестивал за
современ танц и перформанс.

Автор: Славчо Димитров и
Биљана Тануровска Ќулавковски Вонземјани –

Неовоземната желба
на Коџоман и на
Бежан

Во интервју со македонската историчарка на
уметност и кураторка Соња Абаџиева (Абаџиева,
2003), Милош Коџоман Втори ја опишува сцената
што се јавува како мотивација за заедничкиот
настап/акција со Мирољуб Бежан, со наслов „НЛО“,
при отворањето на втората самостојна изложба на
Коџоман во Младинскиот центар „25 Мај“ во 1975
година. Имено, при пробна прошетка низ центарот
на градот, Коџоман и Бежан облечени во
новоизготвените костими за перформансот
среќаваат две дечиња со нивните мајки, кои
почнуваат да плачат и да викаат „Мамо, мамо, види,
Марсовци“! Според Коџоман токму оваа случка
послужила како наслов за перформансот, но уште
поважно, како мизансцена за актуелното искуство
кое овие двајца уметници го споделуваат со
средината во која живеат и приемот на нивните дела
од страна на пошироката уметничка и академска
заедница каде што се забележува доза на незнаење,
дури и само неколку декади по пројавениот
задоцнет интерес за нивните дела (Величковски
2005; Вилич и Иванов 1998). Само една година
порано, првата соло изложба на Милош Коџоман
насловена „Дрога“ е насилно прекината од
моралната и државна полиција, и затворена, додека
постерите за изложбата биле пребоени со црна боја
(насловот на изложбата и фотографијата од авторот
како хипик со долга кадрава коса).

Текстот е извадок од поширок текст на
авторите: Dimitrov, Slavcho and Tanurova,
Kjulavkovski Biljana. 2017. “The Other Body:
Mapping the Archives of Choreographic Prac-
tices in Macedonia (1970–1990).” MASKA,
Vol. XXX1, Is. 183-184.



Со апропријација на засрамувачкото дофрлање од
страна на исплашените деца на улицата, Коџоман и
Бежан го трансформираат тоа во пркосна,
драматизирана екстраверзија преточена во
перформанс/настан со што се отстранува „срамот од
неговата крајна позиција како предавничкa
претстава за напукнатиот нарцисистички круг и,
напротив, се враќа назад во циркулација” (Sedgiwick
2003:41) воспоставувајќи притоа дури и еротски
однос со форма на живот која се смета за
неморална, туѓа, монструозна и засрамувачка.
На рамниште со новата генерација на македонски и
југословенски уметници од „новите уметнички
практики“ кои ја воведоа концептуалната уметност
во предоминантно апстрактното и формално
сликарство во 60-тите години на 20 век во
Македонија, Милош Коџоман и Мирољјуб Бежан се
меѓу првите уметници во Македонија што
експериментираат со телесната уметност и ги
прават првите обиди за воведување хепенинзи и
настани на македонската уметничка сцена во 70-
тите години на 20 век. Заедно организираат неколку
хепенинзи/настани/перформанси, пред публика и
исценирани за фотографски сесии, во ателјето на
Коџоман или на други локации (како Скопска Црна
Гора), поставувајќи ги сопствените тела, во склоп со
други преозначени и практично и семантички
изместени предмети, како главен уметнички медиум.

Во обид да се разбере она што навидум наликува на
ескапистичко и заштитничко отелотворување на
нивните перформанси пред камера, на прикриен
начин и без директно телесно коприсуство на
публиката, на исценираните фотографски
перформанси на Коџоман и на Бежан треба да им се
пристапи токму преку самата специфичност на
социјалистичкиот контекст и место, позицијата и
институционалниот пристап достапен во тој
социополитички контекст за експерименталните и
авангардни уметници. Ваквиот пристап станува
понеопходен кога ќе се земе предвид
предоминанцијата на апстрактната и
формалистичка, нефигуративна уметност во
Македонија, перципирана како единствената
легитимна, институционално читлива и академски
признаена уметност (од страна на официјалната
државна политика исто така) во тој период. Во
иднина, предлогот на Пеги Фелан за реевалуација
на онтологијата на перформативната уметност, не
единствено во нејзината ефемерност, туку и во
нејзиното присуство и живост, со што се наметнува
како невозможно зачувувањето, документацијата и
снимањето на присуството во живо на
перформативната уметност (Phelan 2003), треба да
се разгледа со доза на суптилност и претпазливост
во овој контекст. Критиката на Осландер (Auslander
2008) на оваа теза исто така може да ѝ послужи на

Телесна уметност
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„… отаде површната параноја предизвикана од издрогираното тело се крие симптомот на идеализираниот и
хомогенизирачки социјален (социјалистички) систем – другото, вонземно, бедно и чудно тело; тело што
посакува и што ја напукнува, избива на површината и ѝ се заканува на здравата телесна политика, и ја
каталогизира и мобилизира неизбежната можност и желба за бегство, трансформација, и/или да се биде друг
и на друго место. “



нашата намера во симнувањето од престолот на
ексклузивниот фокус и вреднување на
непретставливиот и недокументирачки карактер на
перформативната уметност издвоена од
медиумските форми. Осландер ја ситуира самата
историчност на концептот за „живоста“ и тврди дека
посредуваноста и камерата, на пример, имаат иста
улога во перформативниот настан при што „токму
самиот чин на документирање на настанот како
перформанс го прави тоа што е“. Недостигот на
директна и синхронизирана просторно-временска
ангажираност на публиката и изведувачите во
исценираните фотографски перформанси или
дејства/хепенинзи поставени од овие уметници во
социјалистичкиот југословенски контекст создава
можност за „задоцнета публика“, како што тврдат
Ивана Баго и Антонија Мојача, бидејќи уметниците
„се наоѓаат во празен простор (...) каде производот
на нивниот труд ниту е наменет за пазарот ниту пак
посакуван од социјалистичкото општество, и може
единствено да се зачува за задоцнета публика, за
употреба во иднина“. (Bago & Mojaca 2012: 136)
Токму од позицијата на задоцнета публика им
приоѓаме, зачудено и љубопитно, на перформансите
на Коџоман Втори и на Бежан.

Во текстов се фокусираме на четири перформанси
што го драматизираат другото, не - хегемонско тело
на уметникот, изведено како туѓо и неовоземно тело
во социјалистичкиот социополитички и културен
контекст и хиерархиската организација и
препознавање на телата на граѓаните. Во 1972
година, во Скопска Црна Гора, уметниците го
изведуваат „Перформанс со акт“ во кој се појавуваат
заедно со женски модел и фотографот Марин
Димески кој нуди сопствен рекурс на поставениот
перформанс. Во декември 1973 година, за време на
отворањето на самостојната изложба на Коџоман
„Дрога“, Коџоман и Бежан го изведуваат
перформансот „Кралица на афионот“. Во 1974
година уметниците го поставуваат перформансот
„Тела“ во ателјето на Милош Коџоман, а во 1975
година за втората самостојна изложба на Коџоман
го изведуваат „НЛО“ заедно со Ангел Пановски и
женски модел. (Абаџиева 2003)

Во „Перформанс со акт“ на планината Скопска Црна
Гора, Коџоман и Бежан се седнати во преден план
на фотографијата, облечени како туѓинци од некое
чудно и непознато место, најверојатно од друга
планета, Коџоман држи книга и остро посочува со
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прст кон замислена публика, додека Бежан седи на
замислен трон како крал на домородно население,
облечен во костим свртен наопаку на кој е нацртан
пенис, со чадор в рака. Пред нив се поставени
редица предмети, заборавени и најдени секојдневни
предмети, кои уметниците, како на пазар, ги
продаваат како единствено достапни производи,
сега со улога на уметнички предмети и дела. Во
заднина, гола, седи моделот, со народна шамија на
рака, загледана во земјата, засрамена и
незаинтересирана. „Постоеше чувство дека
уметноста не му е потребна никому. На тој начин,
иронијата и сарказмот кулуминираат со продавачите
на секојдневни предмети, облечени во чудни и
бизарни костими, како осамени актери во ‘културна’
средина, сосема незабележани од никого“. (Коџоман
во Абаџиева 2003) Отелотворувајќи ја и изведувајќи
ја позицијата на отпадници во општеството,
позиција што ја идентификуваат со нивниот статус
на уметници и нивниот уметнички интерес и пракса,
Коџоман и Бежан се однесуваат како месии кои
тврдокорно ѝ се обраќаат на замислената (или
одложена?) публика: „Вие од онаа страна што не нè
гледате или ќе нè гледате, запомнете ги овие
типови, тие еден ден (и покрај сè што им се
случуваше) ќе ја докажат својата кауза и ќе имаат
свои следбеници. Чекор по чекор ние ќе издржиме,
ние ќе победиме во нашиот младешки стремеж да го
менуваме светот и векот.” (Коџоман во Абаџиева
2003)

На отворањето на изложбата „Дрога“ на Коџоман
во Културно-информативниот центар, двајцата
уметници го поставуваат перформансот „Кралица на
афионот“. Во еден агол од изложбениот простор е
поставена неодадаистичка инсталација, торзо на
кукла, со жици на главата, на чии краеви се
поставени афионови чушки, со очила-ленонки на
кои останало само едно стакло и нога од детска
кукла и чевел прикачени на жица наместо раце. Во
устата на куклата стои црево поврзано со наргиле.
Внатре во куклата е инсталиран скриен механизам
за таа да може да го вдишува тутунот од наргилето
и да го испушта чадот преку ушите. На вратот има
ѓердан направен од игли од шприцеви со што се
засилува целокупното симболично отелотворување
на куклата како фигура на дрогите. Бежан излегува
на сцената како уште еден претставник на
застрашувачката магија на дрогите, носи капа во
форма на цилиндар во кој се вкрстени игли од два
шприца. Откако Милош Коџоман се појавува на
сцена, облечен во црн кадифен костим, налик хипи
облека, излегува и моделот облечена во црн фустан,
со шапка во форма на афионова чушка на глава при
што многу потсетува на вештерка или на заводлива
и опасна вампирка. Настраноста во атмосферата ја
засилува агресивната, гласна рок-музика што се
слуша во заднина и го придружува појавувањето на
изведувачите. Не само што успеваат да ја
провоцираат присутната публика, придонесувајќи до
тензична атмосфера во изложбениот простор, туку
на крај доаѓа полиција и ја затвора изложбата.

Во серија фотографии од поставениот перформанс
„Тела“ во ателјето на Милош Коџоман, тој и Бежан
создаваат мистична и двосмислена атмосфера налик
на сон, што предизвикува тензија, но од друга
страна е и привлечна и еротизирана, додека
обајцата позираат во неконвенционални и чудни
пози како пантомимичари или сексуални
„перверзњаци“ во подготовка за експериментална
сексуална игра. Коџоман е полугол, облечен
единствено во црни панталони со прерамки, кожени
ракавици, ѓердан и метален ремен на рака. Бежан
наликува на вонземен волшебник облечен во црна
кошула и панталони, и црни кожени ракавици.
Изведувачите носат шминка, додека косите им се
крути и невообичаени со што се зголемува
впечатокот дека се суштества од друга планета,
натрапници во секојдневната вообичаена актуелност
на сегашноста. Атмосферата е засилена со сенките
кои ги одразуваат последователните промени во
позицијата на речиси голиот модел во заднина,
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„ Телото под влијание на дроги се ноаѓа на
спротивната страна на спектарот на посакуваното и
разбирливото социјално тело, како телото на
работникот, на пример. Телото под влијание на дроги
е тело транспонирано во универзум со поинаков
просторен и временски ред, полн со ризици, но и со
потенцијал за разни форми на интеракција,
перцепција и себепретставување.“
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„ Телото на уметникот врз кое се врежани и обележани подмолните рани на конзервативниот и непријателски
настроен уметнички систем, како и од хегемонските императиви и принудни норми на идеалната телесна
морфологија на новиот социјалистички човек е драматизирано и екстровертирано како знак и потсетник на отпор,
знак создаден од месо мобилизирано од утописката желба да се биде на друго место и да се стане нешто друго,
надвор од границите и од затворот на сегашноста.“



свртена со грб кон фотографскиот апарат, застаната
до кукла која изведувачите ја местат во различни
пози. На фотографиите уметниците позираат со
предмети и користат различни предмети како
метални табли, жици, антени, метални црви, празни
рамки и други секојдневни предмети од
домаќинството, но радикално отуѓени од нивната
првична употреба и практична намена.

Перформансот „НЛО“ се подготвува за отворањето
на изложбата на Коџоман во Младинскиот центар
„25 Мај“ во обид на уметникот да инкорпорира
перформативни елементи како составен дел од
неговите слики, но и да се избегнат
конвенционалните и стерилизирани форми
карактеристични за отворање на изложби и
обраќањето кон публиката. Коџоман и Бежан се
појавуваат во костими на суштества од друга
планета, облечени во комбинезони изработени од
заслепувачки ламирана светликава ткаенина. Бежан
личи на ѓаволски магионичар, додека Коџоман на
кинески мандарин. Обајцата носат ѓердани од
сијалици што се палат и се гасат наизменично.

Во сите перформанси на Коџоман и на Бежан
поставени во период од шест години (1969 ‒ 1975)
се поставува и оживува вонземно тело втурнато во
длабочините на структурите на (на моменти
прекумерно еротизираниот) несвесен сликовит
приказ или фрлени во космосот подалеку од земниот
и задушлив живот во инертната и задушлива
средина. Телото на уметникот врз кое се врежани и
обележани подмолните рани на конзервативниот и
непријателски настроен уметнички систем, како и од
хегемонските императиви и принудни норми на
идеалната телесна морфологија на новиот
социјалистички човек е драматизирано и
екстровертирано како знак и потсетник на отпор,
знак создаден од месо мобилизирано од утописката
желба да се биде на друго место и да се стане нешто
друго, надвор од границите и од затворот на
сегашноста.

Перформативната стратегија на уметничкото дуо
Коџоман ‒ Бежан може подобро да се разбере
доколку се земе предвид биополитичката и
дисциплинарна продукција и организација на телата
во масовните спектакли и кореографии во кои се
слави роденденот на претседателот на СФРЈ – Јосип
Броз Тито, прославите по повод Денот на младоста,
како модел, од една страна, за идеалната
социјалистичка заедница, и идеалното тело на

новиот социјалистички човек кој ги отелотворува
идеалите на заедницата, од друга страна.

Телесните/емоционалните механизми применети во
масовните кореографии со цел да се изведе идеалот
на заедницата го втемелија телото на мажествениот
„Лидер“ како централен обединувачки означител.
Биополитичкиот модел кој ја оркестрира
хегемонската институција и претставата за
социјалистичката заедница се заснова на
мажествена и фалусна имагинација со која се
привилегира „Едниот“ наспроти мноштвото,
единство наспроти телесен диверзитет и
фетишистичка апстракција наспроти материјалното
мноштво. Унификацијата на политичкото тело (body
politic) изведено во рамките на масовните свечени
кореографии преку емоционалната усогласеност и
телесната ориентација кон строго организираните
објекти и урамнотежувањето на диригираните и
оркестрирани енергетски текови меѓу телата (и кон
телото на „Лидерот“) е понатаму регулирано од
функционалната дистрибуција на телата и
назначувањето на разни задачи, функции и
капацитети врз нив. Колку пообединета станува
заедницата, толку повеќе е диференцирана, ригидно
организирана и избраздена (Dean and Massumi,
1992). И покрај идеолошките напори за еднаквост и
универзално учество во социјалистичкото
општество, масовните кореографии ги земаат
предвид и ги прифаќаат единствено телата на
ограничен број од кои сите ја означуваат, ја
говорат, гестикулираат и се движат во име на
заедницата. Самото перформирање на заедницата
од страна на телата ги исцртува границите на
разбирливото во рамките на социјалистичкиот
проект на заедницата и ги претставува
идеализираните телесни слики во рамките на истиот
политички проект и имагинација на заедницата.
Овие тела ги прикажуваат идеалните форми на
социјалистичкото тело или социјалистичкиот нов
човек, неговите прифатени форми и регулирани
функции, од една страна, и функционираат како
средства за дисциплина и регулација на телата на
учесниците што се изложени и нивната публика. На
тој начин перформативната институција на
заедницата не може да се сфати без ваквите
техники на регулација и поделбата на заедничката
основа на проектот на заедницата при што телата се
дистрибуирани на таков начин што се исклучува
можноста одредени тела да бидат слушнати или
видени. По чекорите на Жак Рансиер можеме да
заклучиме дека со масовните кореографии се
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перформира „параван на видливото преку кое
телата се наоѓаат во заедницата“. (Ranciere, 1999,
стр. 26) Во масовните кореографии неколку главни
тела ја претставуваат заедницата: а) послушното
тело на ученикот; б) милитизираното мажествено
тело на војската, на државата, на партијата и на
претседателот; в) телото на пролетеријатот, телото
на работникот; г) спортското тело на гимнастичарот;
д) сексуално диференцираното тело и ѓ) национално
кодификуваното тело. (Dimitrov 2014) Присуството
на телото на работникот ја игра една од главните
улоги во прославите и ја прикажува хегемонската
политичка субјективност и претстава за
социјалистичкиот граѓанин. Во согласност со
носечкото мото на социјалистичката федерација,
„братство и единство“, преку кое се признава и
заштитува еднаквоста и почитта кон културниот
суверенитет на секоја од нациите и националните
малцинства членки во федерацијата, разиграните
тела облечени во народни носии се придружен дел
од прославите по повод Денот на младоста. Уште
поважно, при Штафетата на младоста растрчаните
тела на југословенските граѓани се
инструментализираат како маркери на федералната
територија и на тој начин се врежуваат во еден од
основните индекси на државата – територијата, како
и нејзините историски места и споменици.

Токму студентските протести во 1968 година и
последователниот развој на перформансните
практики во разните младински културни центри во
главните градови на земјите од федерацијата ја
отсликуваат празната и скршена обединетост на
социјалистичкиот идеал и го поставуваат на сцена
гневното, непокорно, бунтовно, но исто така и
забележливо, вистинско, уморно, изложено и рането
тело. Овие тела создадоа простор за
деалегоризација на телото на социјалистичкиот
спектакл кон „миговното, минливото,
ефемерното.” (Jakovljević 2011: 48)

Намерата ни е токму во тој контекст да ги
поставиме туѓите, чудни, па дури и квир и вонземни
тела на Коџоман и на Бежан поставени и изложени
во живите или фотографски перформанси. Преку
ритуалните и перформативни настапи, Коџоман и
Бежан создаваат едно нехегемонско тело, односно
тело спротивставено на доминантната политичка
морфологија на телото на социјалистичкиот маж.
Овие тела се кореографирани во перформансите на
уметниците во однос на разни предмети кои
преземаат прекршено, отуѓено значење и
симболична потенција, и влијаат на морфологијата,
на афектите, на желбите и на интензитетот на
телата на уметниците, транспонирајќи ги во
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поинаков универзум, сосема друг свет. Ритуалната
употреба на предметите преку кои се евоцира
сценографија на вселенски бродови или
експериментална лабораторија на човековата
желба, еротицизам и свесност има трансформативна
улога во изведувањето на перформансот, искуство
налик на воведување со кое се создава можност за
дисторзија и трансгресија на хабитуираните шеми на
општественото однесување. Утописките желби
оформени и изразени преку телата се симболично
објектификувани преку облеката, боите,
стилизацијата на телата на изведувачите, нивната
меѓупоставеност и нивната покорност кон дејствата
на чудните алатки и апарати. Истакнатоста на
иконографијата на дрогите, доминантна во сликите
на Милош Коџоман во 70-тите години на 20 век,
создава нов курс за вонземско искуство и служи како
алатка за преорганизирање на телесната
морфологија при што се интензивираат сензациите
што ги чувствува телото, но и радикално се
трансформираат рамките на перцепцијата, на
чувствувањето и на разбирањето. Телото под
влијание на дроги се ноаѓа на спротивната страна на
спектарот на посакуваното и разбирливото
социјално тело, како телото на работникот, на
пример. Телото под влијание на дроги е тело
транспонирано во универзум со поинаков просторен
и временски ред, полн со ризици, но и со потенцијал
за разни форми на интеракција, перцепција и
себепретставување.
Перформативните проекти на Коџоман и на Бежан
и уметничкиот револт и желбата за слобода и да се
стане друг, што ја искажуваат, мора заемно да се
поврзе со специфичните социјални експерименти и

животни форми практикувани од уметниците и
поширокиот круг на пријатели. На годишните собири
по повод 1 Мај на реката Пчиња, овие личности
создадоа експериментална платформа за човековата
друштвеност, но и една линија на оддалечување од
шемите и задушливите барања на реалноста во која
живеат. Дополнително, пожелно е да се создаде
дијалог меѓу разните проекти на кои работеле со
индивудалните дела на Милош Коџоман, особено
неговите слики од 70-тите години на 20 век, стилски
обележани со магичен реализам, фантазија и
надреално сликарство, анимации, гротескни
претстави и стрип естетика, во кои се претставуваат
мутантни, хибридни тела, подзастанати на прагот на
човековата форма со технологијата и механичките
автомати, метаморфираат во машини, чудовишта,
животни, инсекти и афионови стебла.
Скандалозниот дел за публиката во перформансите
на Коџоман и на Бежан, она што предизвикува
параноја кај државните полициски структури, не се
единствено слободните, отворени и пркосни
претстави и инкорпорирањето на дрогата во јавниот
простор. Иако, секако, би биле доволна причина; во
тоа не се сомневаме. Но, отаде површната параноја
предизвикана од издрогираното тело се крие
симптомот на идеализираниот и хомогенизирачки
социјален (социјалистички) систем – другото,
вонземно, бедно и чудно тело; тело што посакува и
што ја напукнува, избива на површината и ѝ се
заканува на здравата телесна политика, и ја
каталогизира и мобилизира неизбежната можност и
желба за бегство, трансформација, и/или да се биде
друг и на друго место.
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Процесот на легализација на канабисот за
рекреативна употреба, што во превод би значело
креирање на правна рамка за рекреативно
користење на билката канабис во секојдневната
употреба, е тема која е доста интересна за секоја
една земја во развој, која сака да креира солидна
база за одржлив (економски и социјален) развој. РС
Македонија е на добар пат да го постигне тоа.
Важно е да се напомене дека процесот на
легализација на канабисот треба да се разгледува
како една голема поливалентна област, која има
повеќе аспекти, а со тоа и бенифитите ќе се осетат
на повеќе нивоа и во повеќе сегменти, и тоа:
медицински, правен, социјален и економски аспект.
Денес, 2019 година, во светот е веќе отворен
пазарот за продажба на канабис за рекреативна
употреба. Примерот на Канада, на
Јужноафриканската Република, на Израел, на
Уругвај, на Швајцарија, на 10 сојузни држави во САД
и на други земји кои се во фаза на дефинирање на
соодветно законско решение е доволен доказ дека
натпреварот е започнат. Потребна е само здрава
визија, силна волја и партиципативен пристап при
креирање соодветно законско решение, ништо што
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Авторот е долгогодишен консултант во областите на
добро владеење, локален економски развој, туризам,
развој на секторски вредносни ланци и рамномерен
регионален развој. Живее во Прилеп, а работно е
активен низ цела Северна Македонија и земјите на
Западен Балкан. Од 2016 година е активен поддржувач
на повеќе граѓански иницијативи за воведување на
полиберални политики за канабисот.

Автор: Филип Секулоски Економските аспекти
на легализацијата на
канабисот за
рекреативна употреба
во Република Северна
Македонија

не и недостасува на Северна Македонија, како земја
која се бори со многу предизвици (еконосмки,
социјални, па и здравствени).
Што е најважното кога зборуваме за
легализацијата? Тоа е фактот дека еден црн пазар
(директно невидлив за економијата, индиректно
видлив, но со мал обем во нашиот случај) ќе се
официјализира и ќе се овозможи да стане дел од
националната економија. Тоа значи: нови
вработувања, нова економска активност и
дополнителен даночен прилив за Владата на РСМ.
Неодамна македонскиот премиер, Зоран Заев
отворено ја повика бизнис заедницата да инвестира
во овој нов сектор (производство на канабис за
медицински и научни цели), за кој смета дека на
Северна Македонија ќе и донесе „ 100 милиони евра
прилив„. Македонскиот премиер има многу добар
увид во ситуацијата и со сигурност можеме да
веруваме дека неговата проценка е добра и дека тоа
ќе се случи (но не толку бргу, ова може да се
очекува во перспектива од 3 до 5 години). Но
вистината е дека овој сектор може и да ја надмине
оваа сума по однос на годишен обрт во
индустријата. А доколку се направи посериозна

Што е најважното кога зборуваме за
легализацијата на рекреативната употреба
на канабисот? Тоа е фактот дека еден црн
пазар (директно невидлив за економијата,
индиректно видлив, но со мал обем во
нашиот случај) ќе се официјализира и ќе се
овозможи истиот да стане дел од
националната економија. Тоа значи: нови
вработувања, нова економска активност и
дополнителен даночен прилив за Владата
на РСМ.



анализа на потенцијалните проходи од целокупната
легализација на канабисот во РСМ, може да се
заклучи дека вкупните приходи би биле и до 3 пати
повисоки (во согласност со искуствата од светот,
пазарот на медицински канабис е 2 пати помал од
пазарот за рекреативна употреба). Но за Северна
Македонија е прашање дали ова би важело поради
тоа што станува збор за мал пазар и за индустрија
која е извозно ориентирана. Можеби најреално е да
се земе предвид дека македонскиот пазар за
рекреативна употреба во моментов се движи помеѓу
20 и 40 милиони евра (ова е многу произволна и
песимистичка проценка бидејќи вклучува
претпоставки и за рекреативната и за медицинската
употреба).
Повторно да се навратиме на светските трендови.
Според Брајтфилд Груп (Brightfield Group),
консултантска компанија од Чикако, Илиноис, САД,
пазарот на канабис на светско ниво за 2017 година
изнесувал 7,7 милијарди долари (6,4 милијарди
евра). Овој пазар расте на годишно ниво со стапка
од 60% (!!!) и се претпоставува дека во 2021 година
ќе достигне вредност од 31,4 милијарди долари
(26,3 милијарди евра). Според предвидувањата на
Арквју Маркет Рисрч (Arcview Market Research),
пазарот на канабис на светско ниво во 2027 година
ќе достигне вредност од 57 милијарди долари (47,7
милијарди евра), од кои 2/3 ќе отпаднат на

рекреативниот пазар, а 1/3 на медицинскиот пазар.
Сите овие податоци укажуваат на фактот дека
канабисот е феномен кој во иднина ќе има големо
влијание врз развојот на економиите кои ќе решат
да најдат начин од него добро да профитираат. Ова
посебно се однесува на земји како Северна
Македонија, кои имаат идеални климатски и почвени
услови и очајна потреба од дополнителни
финансиски ресурси.
Самиот процес на легализација е и прилично
поливалентен, што значи задира во повеќе сектори.
Тие сектори се: земјоделие и рурален развој, правен
систем (полиција и правосудство), економија и
туризам, здравство и социјална заштита. Сите овие
сектори, гледани како засебни системи, ќе имаат
одреден специфичен бенифит, но да започнеме со
ред.
Легализацијата на канабисот за земјоделието и
руралниот развој значи можност за одгледување на
нова култура која ќе генерира дополнителен приход
со цена која е повисока од која било друга култура.
Само за споредба, цената на најквалитетниот
канабис во САД (во малопродажба), во 2017 година
била од 3 до 20 долари за грам (!!!), додека пак
цената на канабисот што се одгледува за
проиводство на масло се движи околу 2 до 3 долари
за грам!!!

Став

Мај 2019 | 25



Многу важен момент кој не смее да се заборави е
ситуацијата со производството на ориентален тутун.
Производството на ориентален тутун во Северна
Македонија, како земја аспирант за членство во ЕУ,
нема иднина. Зошто? Затоа што ЕУ веќе од
поодамна има преземено обврски спрема СТО
(Светската Трговска Организација) дека на нејзина
територија нема да се сади тутун (при тоа
Европската Комисија, нема да го забрани
производството, туку ќе ги прекине програмите за
субвенционирање на оваа култура). Истата обврска
е со цел да им се даде можност на посиромашните
земји во развој да го преземат одгледувањето на
оваа култура. Од оваа, засега се уште стратешка
култура, во Северна Македонија живеат околу
22.000 семејства. Колку побрзо почнеме да ги
синхронизираме нашите политики со политиките и
директивите на ЕУ, толку побрзо ќе се адаптираме
на новите пазарни услови. Но, да не се добие
погрешен впечаток, одгледувањето на канабис за
рекреативна употреба нема во целост да
претставува замена за тутунот. Канабисот може
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само делумно да помогне во амортизирањето на дел
од проблемите кои би произлегле од импле-
ментацијата на заедничката земјоделска политика
на ЕУ (посебно во делот за тутун).
Влијанието на легализацијата на канабисот би
имало огромен позитивен ефект и врз целокупната
економија, а со посебен осврт на туризмот. Ефектите
во економијата би се осетиле во делот на добивање
нов сектор кој ќе значи отворање на нови компании,
нови работни места, креирање на нови парични
текови (позитивните ефекти ќе се осетат и во
банкарскиот сектор, како зголемена кредитна
активност), креаирање на специфична област со
ново конкретно знаење и она што е најважно за
државата, тоа е собирањето на данок. Во овој дел
препорачливо е канабисот да биде оданочен со
дополнителна акциза, се со цел државата да може
да собере доволно средства за да изгради соодветен
државен апарат кој би ја регулирал оваа политика и
би овозможил раст на секторот. Овде само би навел
еден пластичен пример што може да се прави со
новиот даночен приход: сојузната држава Илионис

„ Канабис туризам е вид туризам од посебен
интерес, кој вклучува консумирање на канабис
како дел од целокупното туристичко искуство
во конкретната дестинација. Овој подвид на
туризам ги вклучува не само оние посетители
кои дошле во дестинацијата поради фактот
што во неа има позитивна легислатива по однос
на канабисот, туку и оние кои дошле поради
консумирање на канабисот.“

Дефиниција на д-р Ку Санг, од Државниот универзитет во
Колорадо, САД.



од САД има изработено законско решение со кое
целокупниот даночен приход од рекреативната
употреба на канабисот е насочена во Државниот
пензински фонд, кој не е во најдобра финансиска
кондиција. Едно такво решение во Северна
Македонија нема да ги реши сите проблеми на
нашиот фонд (за пензиско и инвалидско
осигурување), но ќе значи некакво олеснување на
тешката состојба во која се наоѓа.
Најголемиот позитивен импакт во економската
сфера може да се очекува во туризмот.
Поливалентноста на ефектите од легализацијата на
канабисот најдобро ќе се видат во подсегментите на
сместување, на исхрана и на транспорт. Општо
познато е дека туризмот е форма на извоз во која
производот не мора да ја помине границата, туку
консументот сам доаѓа во домицилната земја да го
конзумира. Надополнувањето на туристичката
понуда со едно вакво специфично искуство ќе има
сериозно квалитетно поместување и ќе обезбеди
прилив на туристи кои се високо платежно способни.
Само како пример би ја навел состојбата со градот

Амстердам во Холандина кој претставува синоним за
слободно уживање на канабис. Според
официјалните статистички податоци за 2014 година,
Амстердам го посетиле 5,2 милиони туристи од кои
25 до 30 проценти доаѓаат за непречено уживање во
канабисот (тоа е бројка од 1,5 милиони туристи).
Имајќи ги во предвид пресметките за дневната
потрошувачка на туристите во овој град, која што
изнесува 214 евра на ден, се доаѓа до податок дека
туристите кои доаѓаат за рекреативна употреба на
канабис во Амстердам трошат најмалку 300 милиони
евра на годишно ниво (секторот расте со годишна
стапка од 5%).
Што се однесува до правниот систем и неговата
корелација со канабисот, во овој дел треба да се
споменат неколку важни точки. На почетокот треба
да се разговара и да се најде соодветно решение за
прашањето како Северна Македонија најбезболно да
се извлече од обврските кои ги има преземено со
потпишувањето на 3 меѓународни конвенции во
рамките на Обединетите Нации (со овој предизвик
се соочуваат сите земји кои се зафаќаат со
имплементација на либерални политики за канабис,
но решенија има). Следна точка е партиципативното
носење на посебен закон за канабис (lex specialis). И
на крајот ги имаме продобивките за полицијата и
правосудните органи кои би се однесувале на
намалување на работните обврски на државните
органи и пренасочување на буџетските средства во
под-сегменти од нивното работење каде што се
попотребни. Искуствата од светот покажуваат дека
во овие државни институции можат да се направат
заштеди во висина од 20 до 30% од вкупните
буџети.
На крај само би кажал дека: што побрзо се вклучат,
што е можно повеќе фактори и учесници во овој
процес на легализација на канабисот (државни
органи, бизнис сектор, банкарски сектор, наука и
граѓански сектор), толку побрзо ќе дојдеме до
изнаоѓање на соодветно решение за максимално
искористување на сите благодети кои ги носи
канабисот.
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Крај на 90-ти. Дисфункционална држава.
Дисфункционално семејство. Дома три деца,
родители, баба и дедо – Ужас! Гужва и нелагодност.
Секој влече на своја страна. Машки родител угледен
во своето друштво на викендашки алкохоличари со
ретка професија, женски родител изгубен во
просторот и времето потиснат од сопствените
стравови.
Најголемо дете, водич на популарност во
населбата, средно дете „сува лепота“, а најмалото
прцле во градинка. Периодот на транзиција во
државава си го зима данокот и во моето семејство. А
моите хормони почнаа да здивуваат. Детето на
светлината почна да темнее. Сиви облаци виснаа
над мојата глава. Во тој период на сцена стапуваат
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Автор: Феникс

Запознавајќи ја Вера

некои чудни момци што не се баш омилени меѓу
комшиите, слушаат чудна музика и зимаат дроги. Јас
заљубена у нив. Пикај се, пикај се и на крај се
пикнав. Никој не ме излажа, никој не ме натера.
Лично моја желба и убедување дека тоа е кул и
модерно (инспирирана од сите можни филмови со
дроги и деликвенти у тоа време), а не како прчливе
по кафани шо идат. И така почна.
Првите неколку години убаво, интересно... па и
повеќе концентрација – учиш за пет минути, така
бар ти се чини. Храброст до небо, гордост такоџе,
само шо не си свесен дека е ничим изазвана. И
времето си врви, а тињата те голта, и смрдиш, а не
ни знаеш колку. После некое време почиња голгота.
Се нема пари, а дома се нема ни поверење (не дека



некад и посебно се имало). Шо да се праи? Да се
трпи? Да се краде? Да се продава...? И нормално
почињаш да вадиш од дома сѐ што е вредно, ги
продаваш сите спомени на твоите, сите поклони,
целото злато. Ништо веќе не останува за домашниот
крадец, остануваш сам со себе...
И така почиња машината. Не онаа вообичаената за
повеќето луѓе, онаа на општеството, ама исто толку
сурова ако не и поише. Како машина за мелење на
месо, а внатре измешани и уши и кртина и опашки
во едно. Завршуваш на метадон у Кисела Вода, си
мислиш дека боље не можеше да биде, а оно
уствари полошо нешто не можело да ти се деси.
Главиш тамо добар дел од животот... ги губиш сите
вени, ти се отвараат рани, си закачуваш хепатит и

си викаш „Добро ми е вака. Ја вака цел живот ќе си
го прогурам. Па шо, не живеам со моите“ (као имам
свое место независен сум – ХАХАХАХАХАХАХА). И се
мучиш, и се мучиш, и се мучиш. А машината меле ли
меле со тапи ножеви.
Дома кај твоите милион промени... кој умрел, кој се
разочарал и едвај дише, кој не знае која страна да
ја фати за да избега, ама тебе не ти е битно. Не си
ни свесен за ништо, освен за себе и својата
супстанца. И после некое време откако коските си ги
остаил у болницана, откако веројатно потсвеста со
години се мачела да стигне до твојот опијатски
закржлавен мозок, ти кликнуе... „Па ова не е живот
бе. ОВА ВИШЕ ВАКА НЕ МОЖЕ!!“. И се мислиш како
да си помогнеш или кој ли може да ти помогне и
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сфаќаш дека во државава нема болница шо ќе те
прими и рехабилитира, дека нема кај да се лечиш,
дека приватно кошта ѓаол и пол, а веќе два ѓавола
се потрошиле на дрогата, а трет ѓавол немаш!! Или
третиот си бил ти, ама и ти си веќе потрошен. На
крај наидуваш на едина опција, а тоа е манастир.
И шок!! Културен. Религиски. Секаков. Немам ни
појма како изгледа манастир. Ни крстена, ни пеена.
Од поп ко од чума бегам, од црква уште поише....
Ама ко ќе ти дојде јајцето на г’зот тоа е... немаш
избор. „Ту би ор нот ту би“, прашање е сега. И
ајдееее, манастир – манастир, шо ќе праиш?! Што се
мора, мора се. Бев, пробав, видов, издржав.
Издражав, ееејјјј!! После манастирот следи будење...
пубертет поново. Само сега немам 14 години, не
брзам никаде, стекнав трпение. И се будам од сонот
на зомбите. Имам чувства, а тие печат! И ми
текнува. Татко ми почина одамна, а сега боли...
љубовта не треба да е права линија... животот не е
спиење со розева прекривка... пролетта има мирис...

храната има различни вкусови... кога си болен све
те боли и тоа е ОК! Вербата е најдобар пријател на
човековата душа, трпението води до спасение.
Поминаа седум години од средбата со манастирот.
Еве ме сега, здрава-права негде кај што не ни
помислував дека ќе бидам. И сега сум храбра, и сега
се гордеам, ама храброста ја научив борејќи се со
животот, а гордоста сега не ми е до толку ничим
изазвана.
Бај д веј, кога се вратив од манастир, предизвикот
преголем... како најголемиот океански бран. Како
кога Мојсеј ќе го раздели морето за да поминат
Евреите. Ооогромен... И паѓав и станував и еве на
крај се исправив како топола. И меѓу тие падови
еден овер! Страшен овер. Среќа што имав налоксон,
т. е. тие што беа со мене имаа налоксон, па можам
да ви напишам едно вакво текстче. Мора да го
набавиме, мора да е достапен во аптеките пошто
секој живот е важен.
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Колумна



Кога Џејмс Вартон ја напушта армијата има
повеќе можности отколку повеќето луѓе за да
започне успешен живот - тој има сопруг, две
кучиња, два автомобила, убава куќа на село и
договор за книга.
Една година подоцна тој нема партнер, живее
во една соба и се обидува да се прилагоди на
животот на еден геј самец во главниот град. Во
потрагата по нови пријатели и потенцијални
љубовници, тој се вовлекува во лондонската
сцена на дроги, навлечен на забави и
феноменот наречен кемсекс (chemsex).
Истражувајќи го своето патување низ овој
мрачен, но, популарен свет, Џејмс ги
разгледува мотивирачките фактори кои го
довеле до оваа култура, како и патиштата на
другите. Тој ги открива вистинските искуства
на илјадници луѓе за време на викендите
додека мнозинството спие, како и начинот на
кој модерната технологија им овозможува да се
организираат, да се сретнат, да се снабдат со
дрога и да поминат часови, честопати и денови
зад затворени завеси, со странци и во состојба
на голем сексуален набој.
Нешто за викендот дава сочувствителен поглед
кон растечката култура која сега е поместена и
надвор од границите на Лондон и веќе е
дефинирана како нешто поголемо од
краткотрајно лудило.

Нешто за викендот: Животот во
подземјето на кемсекс (chemsex) од
Џејмс Вартон

Something for the Weekend: Life in the
Chemsex Underworld by James Wharton
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Книга
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Снимен во скриени подруми, спални соби и
барови низ Лондон, Кемсекс е документарен
филм кој на искрен и интимен начин
разоткрива една темна страна на модерниот
геј-живот. Патувајќи низ подземјето на
интравенозна употреба на дроги и забави кои
се одвиваат преку целиот викенд, Кемсекс ја
раскажува приказната за неколку мажи кои се
обидуваат да извадат жива глава од “сцената”
и за еден здравствен работник кој има мисија
да ги спаси. Додека општеството ја врти
главата, овој моќен и непоколеблив филм
открива група на мажи кои се борат со ХИВ,
зависноста од дрога и барањето на прифаќање
во светот кој се менува.

Кемсекс (Chemsex), во режија на Вилијам
Фермен и Макс Гогарти

Chemsex, directed by William Fairman and
Max Gogarty

Филм



Канадските експерти сакаат да го регулираат
снабдувањето со хероин за да се намали
предозирањето. Центарот за употреба на
супстанции во Британска Колумбија (BCCSU)
предложи создавање клубови каде што пациентите
ќе можат законски да се снабдат со фармацевтски
произведен хероин. Клубот ќе работи како
„кооператива за купување преку членство“, што
значи дека членовите ќе ги комбинираат своите
ресурси за да го набават хероинот во најголемиот
дел по пониска цена од доставувачите. За да се
спречи пренасочувањето кон нелегалниот пазар,
клубот ќе ги ограничи понудените количини за
индивидуална, краткорочна лична употреба.
Клубовите би имале и други услуги за намалување
на штети. Ако се имплементира, пристапот ќе биде
темелно оценет и по потреба модификуван. Во
моментов е незаконски еден клуб да се здобие и да
дистрибуира хероин, но постои механизам за
изземање што ќе му дозволи на министерот да го
одобри. (Извор: BCCSU)
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Нова студија покажува дека лесната,
долготрајната употреба на МДМА не го
нарушува нормалното општествено
функционирање на личноста. Резултатите на
истражувачи од Универзитетот во Ексетер покажале
дека корисниците на МДМА имале значително
поголема емоционална и когнитивна емпатија
споредени со групата испитаници кои не користеле
МДМА. Еден од наодите на истражувањето
сугерирал дека е тешко да се донесе заклучок дека
МДМА всушност го подобрува емпатичниот
потенцијал на корисникот на долг рок, но може да
се тврди дека лесна, долгорочна употреба на МДМА
не го оштетува социјалното функционирање кај една
личност. (Извор: Journal of Pharmacology)



Египет ја одобри смртната казна за дилерите
на дрога. Кабинетот на Египет го одобрил нацрт-
законот според кој секој кој „ќе донесе или ќе
извезува синтетички супстанции со анестетски
ефект кој е штетен за умот, за телото или за
психолошката и невролошката состојба кај човекот,
ќе се казни со смрт“. Дрогата во Египет влегува од
Јужна Азија, обично преку море и аеродроми, а
потоа се дистрибуира низ регионот на Северна
Африка и во Европа. Трговијата со дрога во Египет
исто така е клучна активност на транснационалните
мрежи на организиран криминал. Нацрт-законот
предвидува и казна доживотен затвор и максимална
парична казна од 28 000 долари за оние кои
поседуваат дрога заради продажба. (Извор: Middle
East Monitor)

Светската здравствена организација ги призна
лековитите својства на канабисот. СЗО со
историска објава даде препорака до владите да го
отстранат канабисот од листата на наркотични
дроги. Ова претставува голем чекор напред за
медицинската употреба за канабисот во светот
бидејќи владите веќе нема да можат да се
повикуваат на Единствената конвенција на
наркотични дроги за да го забрануваат
медицинскиот канабис. Дополнително СЗО
препорачува да се олесни пристапот и некои ТХЦ-
препарати и препаратите кои не содржат повеќе од
0,2 отсто ТХЦ да не подлежат на интернационална
контрола. (Извор: НОВА ТВ)

Мај 2019 | 35



Грчкиот парламент ги одобри собите за
безбедно консумирање дрога. Министерството
за здравство сега ќе може да лиценцира одредени
локации низ целата земја за да работат како
простории за безбедно консумирање дрога –
простории каде што луѓето ќе можат да користат
нелегални дроги во безбедна, стерилна средина и
без страв од гонење. Како што објавија „Толкинг
драг“, Грција моментално има една од највисоките
стапки на ЕУ за новодијагностицирани ХИВ-случаи
припишани на употребата на дрога со инјектирање.
Овие простории ги намалуваат штетите од употреба
на дрога со обезбедување на луѓето со стерилна
опрема, минимизирање на ризикот од пренесување
на болеста – вклучувајќи ги и ХИВ и хепатитис Ц –
со размена на игли. (Извор: Talking Drugs)
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Смртниот случај предизвикан од МДМА во
Белорусија ја истакнува опасноста од
забраната. По земање комбинација на МДМА и на
антидепресивни лекови, младата Дијана Л.
починала. Нејзините пријатели се обиделе да ја
реанимираат, но не ги повикале итните служби
веднаш, тие чекале околу еден час поради нивниот
страв од кривично гонење поради постоечките
репресивни закони за дрога во земјата. Активистите
од групата „Легализирај ја Белорусија“ ја
обвинуваат Владата за ненамерно предизвикување
на смртта на Дијана поради нивната прохибистичка
политика за дрога. Тие тврдат дека фокусирањето
на застрашување ги обесхрабрува граѓаните од
барање помош и дека законските промени изнесени
од Парламентот минатата година не биле
официјално донесени поради неподготвеноста на
Министерството за внатрешни работи или на
Врховниот суд да ги поддржат реформите.



Втор пациент излекуван од ХИВ, пресвртница
на глобалната епидемија на СИДА. И во првиот
случај од пред 12 години и во овој, лечењето
резултирало од трансплантација на коскена срж. Но,
трансплантацијата имала цел да го лекува ракот кај
пациентите, а не ХИВ-вирусот. Трансплантацијата го
уништила ракот без штетни несакани ефекти.
Трансплантацијата на имуни клетки, сега отпорни на
ХИВ, се чини дека целосно ги замениле своите
ранливи клетки. Новиот пациент избрал да остане
анонимен, а научниците го нарекле „лондонски
пациент“. „Имам чувство на одговорност да им
помогнам на лекарите да разберат како се случило
за да можат да ја развиваат науката“, изјавил тој за
„Њујорк тајмс“. (Извор: The New York Times)
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Трансродов маж од Северна Македонија доби
позитивна пресуда од Судот во Стразбур
против државата. Во случајот „Икс против
Македонија“, Судот утврди дека постоечката
законска рамка има јазови и сериозни недостатоци
кои го довеле транс лицето во ситуација на стрес и
несигурност во признавањето на неговиот родов
идентитет. По оваа одлука, Македонија има обврска
да донесе закон кој ќе им овозможи на
трансродовите луѓе брза, транспарентна и
пристапна постапка за правно признавање на родот.
Судот на транс лицето му додели 9 000 евра
нематеријална штета за претрпен стрес во
изминатиот период. (Извор: Коалиција Маргини)



Тркалезна маса: „Потреби, предизвици и
решенија – Што можеме заедно за децата во
социјален ризик во Македонија?“. Претставници
од институциите, здруженијата на граѓани и
меѓународните организации дискутираа за
потребите и за предизвиците на децата во социјален
ризик во Македонија (децата кои употребуваат
дроги, децата кои имаат конфликт со законите, кои
доаѓаат од семејства кои употребуваат дроги или
имаат конфликт со законите, децата на улица,
децата без родители и родителска грижа, како и
децата Роми) и се обидоа да најдат модели за
соработка со цел унапредување на социјалната и
здравствената заштита, образованието и
безбедноста на овие деца. Присутните како
најгорливи проблеми ги подвлекоа недостатокот од
соодветна заштита и згрижување за децата на
улица, сегрегацијата и ограничениот пристап на
ромските деца до образование, како и недостатокот
на програма за лекување, рехабилитација и

ресоцијализација на децата кои употребуваат дроги.
Присутните изразија расположеност за заедничко
дејствување во следниве области: Сензитивизација
на македонското општество преку промоција на
вредности за толеранција и недискриминација;
Заложба за усвојување и соодветно спроведување
на Предлог-законот за социјална заштита;
Децентрализација на надлежностите; Зајакнување
на меѓусекторската координација; Подобрување на
систематското собирање на податоци.
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