
Две Девојчињ а
Приказна за Лена и Нена



Благодарност до:

Comic Relief
The Tudor Trust
The Staples Trust

The Esmee Fairbairn Foundation
The Network for Social Change

The Women's Trust

Специјална благодарност до:

Meggie Baxter i Ruth Beni.+



Ова е приказна 
за две девојчиња ...



Лена која е родена 
во голем град

 



и Нена која е родена 
во мало село. 

 



Нена сонуваше 
да стане фризерка 
кога ќе порасне ...



Лена сонуваше да се 
омажи со добар маж



и да има 
големо семејство.



Годините 
поминува, 

девојчињата 
пораснаа но работа 

немаше...



пари немаше...



... што ли остана 
од нивните надежи 

и соништа. 



И тогаш еден ден...



се случи нешто 
во селото на Нена.



Братучед и 
само што се врати

од странство.



На сите им донесе 
прекрасни подароци. 



Да работиш 
во странство е супер, 

рече нејзиниот 
братучед.



Ај дојди во странство 
со мене и жена ми.



Ќе ти најдам 
добра работа,



можеш да бидеш 
фризерка.



Верувај ми.



Нена беше 
толку среќна. 



Таа се согласи 
да оди во странство ... 



... со братучед и. 



Во меѓу време 
во нејзиниот град ...



 Лена запозна 
шармантен дечко.



Тој ја носеше ...



...  на супер места.



Тој и прекрасно 
танцуваше. 



Лена се заљуби.



Да работиш 
во странство е супер, 

рече нејзиниот 
 дечко.



Ајде дојди со мене,
 ќе ти најдам добра 

работа.



Прво мора 
да ги запознаеш 
моите родители, 

рече Лена



Ќе работиш и ќе
 можеш да заштедиш 

пари за кога ќе се 
вратиме да направиме 

голема свадба и 
твојте родители 

ќе бидат 
многу задоволни

-верувај ми.



Лена се согласи 
да оди во странство 
со нејзиниот дечко.



 Беше многу среќна.



Конечно ... 



... нејзиниот сон 
ќе се оствари. 







Лена никогаш 
не сонуваше ...



... дека 
нејзиниот дечко ...



... ќе ја продаде ...



Нена никогаш
 не сонуваше дека 

нејзиниот братучед 
ќе ја продаде ...



Тие никогаш 
не сонуваа дека

 ќе бидат присилени 
на сексуална работа.



 Тие само се надеваа
 на подобар живот.



И сега ...



 Нена сеуште 
е присилена да 

работи како
 сексуална 

работничка ...



 Лена успеа да побегне 
ама можеби 

никогаш повторно 
нема да го види 

своето семејство.



Ова е 
вистинска приказна. 



НАШ И СЕРВИСИ КОИ НУДАТ УСЛУГИ 
ЗА ТВОЕТО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ

Советувалиш те за ХИВ/СИДА
Клиника за инф ективни болести и ф ебрилни состојби

Ул. 50 Дивизија, бр 6, 1000 Скопје
тел: 02/3 147 752 

Бесплатна СОС линија за ХИВ/СИДА и 
Сексуално преносливи инф екции

0800 33-444
13.00 – 21.00 часот

Теренско советувањ е и тестирањ е за ХИВ
Тел: 0800 33-444

e-mail: testiranje@hera.org.mk 

М ладински центри за сексуално и 
репродуктивно здравје 

“Сакам да знам“

•„Сакам да знам – Водно“ •
Амбуланта Водно

Елисије Поповски бр.2
Тел: 02/3 176 950

•“Сакам да знам – Ш уто Оризари“ •
Амбуланта Ш уто Оризари б.б.

Тел: 02/2 651 955



СОС ЛИНИЈА 
ЗА ПОМ ОШ  ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

 0800 11111 
( бесплатна линија за повици од М акедонија )

 + 389 2 27 77 070
( за повици од странство)

www.lastrada.org.mk
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