АНТИКО ВО МЕДИУМИТЕ
Декември, 2010
ДИК СО СТРАТЕГИЈА ПРОТИВ НЕПРАВИЛНОСТИТЕ ПРИ ГЛАСАЊЕТО
Петок, 17 Декември 2010 15:36
Во ЕУ Инфоцентарот денес беше презентирана завршната фаза на проектот „Мој
глас‐ моја одлука“.Стратегијата на Државната изборна комисија против семејно
гласање и гласање во име на друг е поддржана од Европскиот инструмент за
демократија и човекови права. Проектот е имплементиран од Центарот за
истражување и креирање политики од Скопје, во партнерство со Женската
граѓанска иницијатива АНТИКО.
Проектниот координатор, Марија Ристеска, објасни зошто оваа конференција беше
најавена како донаторска.
‐Целната група на конференцијата и на настанот се донаторите, односно
претставниците на меѓународните заедници кои имаат претставништва во
Македонија. Целта ни беше преку оваа конференција да ги запознаеме со крајниот
продукт на нашиот проект, а тоа е Стратегијата против семејно гласање и гласање
во име на друг, објасни Ристеска.
Ристеска истакна дека е најважно да се формира политика против семејното
гласање и дека самата Комисија е национален продукт.
На пресконференцијата присуствуваше Александар Новаковски, Претседател на
Државната изборна комисија кој ја поздрави оваа стратегија и го објасни
дејствувањето на ДИК по ова прашање.
‐ДИК во текот на своето постоење, согласно измените во изборниот законик во
2006 година, превзема низа мерки за спречување на оваа појава. Некои ја
нарекуваат „хронична“. Јас не се согласувам, но бројките кажуваат нешто друго,
истакна Новаковски.
Целта на стратегијата, според Новаковски се ранливите групи, а не изборната
администрација и истакна дека иако бројката на семејни гласања и гласања во име
на друг е значително намалена, таа треба да биде нула.
Претставникот на Делегацијата на ЕУ, Роберт Лидел говореше за кодексот на
однесување за време на политичките избори и дека истиот политичките партии
треба да го поддржат и да дејствуваат во согласност со него.

Крис Хеншау, директорот на Националниот демократски институт истакна дека
постои добра практика за исчекорување од ваквиот начин на гласање и гласањето
во име на друг го опиша како многу поопасно поради можноста политичките
партии да се вмешаат во истото.
Стратегијата има за цел да се обезбеди рамка на континуиран активности кои ќе
бидат реализирани во периодот од 2010‐2012 година, до следните редовни
парламентарни избори

ПРЕЗЕНТИРАНА СТРАТЕГИЈАТА ПРОТИВ СЕМЕЈНО ГЛАСАЊЕ И ГЛАСАЊЕ ВО ИМЕ
НА ДРУГ
17.12.2010 ‐ 16:31 | Македонија
Државната изборна комисија (ДИК) во соработка со Центарот за истражување и
креирање

политики

денеска

организираше донаторска

конференција

за

презентација на стратегијата против семејно гласање и гласање во име на друг.

Целта е да им се презентира оваа стратегија на донаторите како единствена
заинтересирана страна кои досега биле активни во ова поле и да се влијае на
остварувањето на политика против семејното гласање и гласањето во име на друг.
Стратегијата е производ на проектот „Мој глас‐моја одлука“, поддржан од
Европскиот инструмент за декомратијата и човекови права. Тоа е сеопфатен
документ која ја изразува политиката на ДИК за надминување на проблемот и

обезбедува детална анализа на состојбата, идентификувајќи ги факторите кои
влијаат на појавата на проблемот.
‐ ДИК презема низа мерки за спречување на оваа појава, за која не се согласувам
дека во целост е хронична, иако некои така ја нарекуваат. Основна цел на
стратегијата треба да бидат ранливите групи, а не изборната администрација,
бидејќи оваа појава се уште е присутна во земјата.
Сепак, успеавме да влеземе во некои рамки во кои
може да се каже дека изборите биле фер и
демократски, но бројката на семејно гласање и
гласање во име на друг треба да е нула, рече на
денешната конференција Александар Новаковски, претседател на ДИК.
Тој истакна дека според Изборниот законик, семејното
гласање и гласањето во име на друг е повреда на
законитоста на изборниот процес. Во 2008 година,
потенцираше Новаковски, набљудувачите на ОБСЕ и
ОДИХР забележале појава на семејно гласање во 34
отсто од избирачките места, претежно рурални подрачја.
‐ Потребна е голема едукативна кампања, со широк дострел до јавноста која ќе
користи алатки да допре и до неписмените гласачи преку радијата и телевизиите,
како и подобрување на професионализмот на изборната администрација преку
тренинзи, додаде Новаковски.
Стратегијата треба да обезбеди рамка на континуирани активности кои ќе бидат
реализирани во периодот до 2012 година, односно до следните парламентарни
избори.
http://www.time.mk/read/0b050a6bde/997ea3be4a/index.html

СТРАТЕГИЈАТА ПРОТИВ СЕМЕЈНО ГЛАСАЊЕ И ГЛАСАЊЕ ВО ИМЕ НА ДРУГ
17:17 17 Дек, 2010 ‐ Македонија ‐ Сител ‐ Коментари
Државната изборна комисија (ДИК) во соработка со Центарот за
истражување и креирање политики денеска организираше
донаторска конференција за презентација на стратегијата против
семејно
гласање
и
гласање
во
име
на
друг.
Целта е да им се презентира оваа стратегија на донаторите како
единствена заинтересирана страна кои досега биле активни во ова...
Имиња : Александар Новаковски

ВРЕМЕ Е ДА СЕ НАДМИНЕ ПРОБЛЕМОТ НА СЕМЕЈНО И ГЛАСАЊЕ ВО ИМЕ НА ДРУГ
16:54 17 Дек, 2010 ‐ Македонија ‐ Точка ‐ Коментари
Сега е времето да се покаже дека целосно се поддржува заложбата да се постигне
надминување на проблемот на семејно и гласање во име на друг.
Ова денеска го порача Лидел Роберт, претставник од ЕУ на донаторската
конференција за презентација на Стратегијата против семејно гласање и гласање
во
име
на
друг.
Стратегијата која има за цел да се надмине...
Имиња : Крис • Роберт • Македонија • Александар

ДИК СО СТРАТЕГИЈА ПРОТИВ СЕМЕЈНО И ГЛАСАЊЕ ВО ИМЕ НА ДРУГ
16:22 17 Дек, 2010 ‐ Македонија ‐ Журнал ‐ Коментари
Скопје, 17 декември – Стратегија против семејно гласање и гласање во име на друг,
презеинтираше Државната изборна комисија (ДИК) во соработка со Центарот за
истражување и креирање политики. Стратегијата беше презентирана на
донаторска конференција со цел да се влијае кај донаторите. Стратегијата е
производ на проектот „Мој глас‐моја одлука“,...
Имиња : Крис • Скопје • Роберт • Македонија • Стратегија • Александар
Новаковски

ДИК СО СТРАТЕГИЈА ПРОТИВ НЕПРАВИЛНОСТИТЕ ПРИ ГЛАСАЊЕТО
15:36 17 Дек, 2010 ‐ Македонија ‐ Курир ‐ Коментари
Во ЕУ Инфоцентарот денес беше презентирана завршната фаза на проектот „Мој
глас‐
моја
одлука“.
Стратегијата на Државната изборна комисија против семејно гласање и гласање во
име на друг е поддржана од Европскиот инструмент за демократија и човекови
права. Проектот е имплементиран од Центарот за истражување и креирање
политики од Скопје, во...
Имиња : Крис • Скопје • Марија • Роберт • Македонија • Александар Новаковски

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО ГЛАСАЊЕ
09:11 17 Дек, 2010 ‐ Македонија ‐ Курир ‐ Коментари
Државната изборна комисија во соработка со Центарот за истражување и
креирање политики од Скопје и Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, денеска
во ЕУ Инфоцентарот ќе одржат донаторска конференција на тема „Стоп на
семејното
гласање
и
гласањето
во
име
на
друг“.
На конференцијата пред донаторската заедница во земјата ќе биде презентирана...
Имиња : Скопје • Обединети • Европската Унија • Александар Новаковски

ВРЕМЕ Е ДА СЕ НАДМИНЕ ПРОБЛЕМОТ НА СЕМЕЈНО И ГЛАСАЊЕ ВО ИМЕ НА ДРУГ
17.12.2010 | 16:42, Извор: Макфакс

Сега е времето да се покаже дека целосно се поддржува заложбата да се постигне
надминување на проблемот на семејно и гласање во име на друг.
Ова денеска го порача Лидел Роберт, претставник од ЕУ на донаторската
конференција за презентација на Стратегијата против семејно гласање и гласање во
ме
на
друг.
Стратегијата која има за цел да се надмине проблемот на семејно гласање и гласање
во име на друг, како што рече Роберт коренспондира со европските вредности на
демократија
и
еднаквост.
„Македонија постепено ги презема и ги прифаќа европските начини на креирање на
политики. Меѓутоа сега е времето да се покаже дека целосно се поддржува заложбата
да се постигнат целите на овој политички документ, а тоа е да се надмине проблемот
на семејно и гласање во име на друг“, посочи претставникот на ЕУ.
Крис Хеншау, Директор на Националниот демократски институт во Македонија (НДИ)
смета дека нештата во земјава може да се изменат и оти Стратегијата е лансирана во
вистинско
време.
„Нештата во Македонија можат да се изменат. Оваа иницијатива е лансирана во време
којашто ќе овозможи простор за да се види подобрување, зошто за жал бројките се
загрижувачи. Семејното гласање и гласањето во име на друг треба да бидат дел од
минатото“,
рече
Хеншау.
Претседателот на Државната изборна комисија (ДИК), Александар Новаквски, укажа
на фактот дека е потребна широка едукативна кампања со широк дострел до јавноста,
која ќе користи алатки да допре и до неписмените гласачи преку медиумите, како и
унапредување на професионализмот на изборната администрација преку
спроведување на тренинзи и континуирана едукација за демократските вредности
насочени кон подигање на совеста на граѓаните за нивното избирачко право.
„Основна цел на Стратегијата треба да бидат ранливите групи, а не изборната
администрација, бидејќи оваа појава се уште е присутна во земјата. Сепак, успеавме
да влеземе во некои рамки во кои може да се каже дека изборите биле фер и
демократски, но бројката на семејно гласање и гласање во име на друг треба да е
нула“,
истакна
Новаковски.
Стратегијата е производ на проектот „Мој глас‐моја одлука“, поддржан од Европскиот
инструмент
за
демократијата
и
човекови
права.
Тоа е сеопфатен документ која ја изразува политиката на ДИК за надминување на
проблемот и обезбедува детална анализа на состојбата, идентификувајќи ги факторите
кои
влијаат
на
појавата
на
проблемот.

Таа треба да обезбеди рамка на континуирани активности кои ќе бидат реализирани
во периодот до 2012 година, односно до следните парламентарни избори.
СТРАТЕГИЈА ПРОТИВ СЕМЕЈНО ГЛАСАЊЕ
Вечер ‐ 17.12.2010
Државната изборна комисија (ДИК) во соработка со Центарот за истражување и
креирање политики вчера организираше донаторска конференција за презентација на
стратегијата против семејно гласање и ...

ДИК СО СТРАТЕГИЈА ПРОТИВ НЕПРАВИЛНОСТИТЕ ПРИ ГЛАСАЊЕТО
Курир ‐ 17.12.2010
Во ЕУ Инфоцентарот денес беше презентирана завршната фаза на проектот „Мој глас‐
моја одлука“. Стратегијата на Државната изборна комисија против семејно гласање и
гласање во име на друг е поддржана ...

ПРЕЗЕНТИРАНА СТРАТЕГИЈАТА ПРОТИВ СЕМЕЈНО ГЛАСАЊЕ И ГЛАСАЊЕ ВО ИМЕ НА
ДРУГ
Сител ‐ 17.12.2010
Државната изборна комисија (ДИК) во соработка со Центарот за истражување и
креирање политики денеска организираше донаторска конференција за презентација
на стратегијата против семејно гласање и ...

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО ГЛАСАЊЕ
Курир ‐ 17.12.2010
Државната изборна комисија во соработка со Центарот за истражување и креирање
политики од Скопје и Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, денеска во ЕУ
Инфоцентарот ќе одржат донаторска конференција ...

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО ГЛАСАЊЕ И
ГЛАСАЊЕ ВО ИМЕ НА ДРУГ
МТВ ‐ 17.12.2010
Државната изборна комисија во соработка со Центарот за истражување и креирање
политики од Скопје и Женската граѓанска иницијатива АНТИКО, денеска во ЕУ
Инфоцентарот ќе одржат донаторска конференција ...

АНТИКО СО КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МИР И БЕЗБЕДНОСТ ОДБЕЛЕЖУВА 10 ГОДИНИ
ПОСТОЕЊЕ
http://www.idividi.com.mk/vesti/makedonija/553425/index.htm
Скопје, 5 октомври (МИА) ‐ Во организација на Женската граѓанска иницијатива
Антико‐мултиетничка мрежа на жени лидерки и активни жени од женското
мировно и феминистичко движење на Македонија денеска во Скопје почна
дводневна Меѓународна конференција на тема „Мир и безбедност‐феминистичка
алтернатива“.
Конференцијата е организирана по повод 10‐годишното постоење на оваа
организација и на неа учествуваат голем број феминистки и мировни активистки од
Балканот
и
светот.
Претседателката на Антико, Ѓунер Небиу, осврнувајќи се на 10‐годишнината од
постоењето на организацијата, истакна дека Антико е една од ретките
интерактивни мрежи на жени лидерки од различни етничко потекло и различни
географски подрачја, формирана во време на етнички поделби, бариери и
меѓуетнички
конфликти
во
земјата
и
регионот.
‐ Во одредени моменти доживувавме искушенија кои беа болни, полни со
етикетирање од типот предавнички на своите народи. Истите во моменти знаеја да
не исцрпат, исфрустрираат но, не успеаа 10 години да не уништат. Останавме цврти
и истрајни и покрај неправдите кои ни беа наметнати, рече Небиу, додавајќи
дека доколку постои цврста волја, активнистички дух, искрен идеализам,
толеранција, меѓусебно почитување и пријателство, тогаш заедничката работа е
возможна.
Според Навал Ел Садави, писателка и борец за женските човечки права, ваквите
конференции се многу значајни затоа што ги поврзуваат жените кои се борат за
правда, слобода и еднаквост за сите, како на локално, така и на глобално ниво.
Таа смета дека треба да се смени патријархалниот систем затоа што тој раѓа
насилство и во него со самото тоа што не се почитува името на мајката се казнува
детето родено како резултат на силување бидејќи тоа не може да ги ужива истите
права
како
и
останатите
деца.
‐ Во Египет се бориме да му дадеме почесно значење на името на мајката.
Имаме два милиони нелегитимни деца затоа што не се знае името на таткото.
Девојката била силувана и детето се родило на улица, а според законот и
религијата ова дете е незаконско бидејќи името на такото е непознато, рече

Садави, додавајќи дека под притисок на навладините организации е сменет
законот за деца со што им е овозможено и на овие деца да имаат право да добијат
извод од родените и да ги уживаат истите права како и останатите деца.
ЖГИ Антико е членка на Европската Феминистичка Иницијатива и глобална мрежа
за мир. Основана е во септември 1999 година за време на одржувањето на еден
семинар во Охрид. Четири години работи како неформална група, а денеска има
реализирано голем број проекти, организирано над 1.300 мултиетнички
работилници со над 20 илјади учеснички, повеќе семинари, конференции и
трибини и едуцирано 58.541 жена од 188 рурални средини.

ЖЕНИТЕ ВО ПОЛИТИКАТА СЕ УШТЕ ВО ИНФЕРИОРНА ПОЛОЖБА
http://www.ereporter.com.mk/mk‐mk/Details.aspx?Title=14449

Во македонското општество се уште нема
вистинска родова рамноправност и во многу
полиња жените се наоѓаат во инфериорна
положба, односно во нерамноправен статус.
Ова е заклучокот од истражувањето, односно
втората анализа спроведена од женската
граѓанска иницијатива Антико" на тема
Родова
анализа
на
програмите
на
политичките партии Осум години подоцна,
дали има напредок".
Извршени се интервјуа на 17 парламентарни политичките партии, односно на
жените кои дејствуваат во нив. Вакво истражување било спроведено и во 2002
година и во споредба со тогаш, осум години подоцна, според истражувањето,
забележано е мало позитивно поместување, но во одредени сегменти стагнација,
па
и
назадување
на
родовата
рамноправност.
Од Антикоо сметаат дека слабиот напредок се должи на недоволен капацитет на
политичките партии за развивање и спроведување на родовите рамноправни
политики. Покрај останатото, тие забележуваат на недостиг на жени во локалната
самоуправа
и
на
градоначалничките
места.
‐ Нема вистинска демократија без рамноправно вклучување на жените во сите
сфери на општествениот живот и пред се во самите структури на одлучување. Во
Европската унија унапредувањето на еднаквите можности и високото почитување
на човековите права се централни теми на инерес, вели Даница Јованова,
раководител во извршната канцеларија на Антико".

Според резултатите во поголемиот дел од програмите на партиите се споменуваат
жените, но 10 политички партии воопшто не ги споменуваат и практикуваат
меѓународните конвенции за подобрување на состојбата на жената кои државата
ги има потпишано. Од вкупно 17 политички партии во 15 има организирано
посебни
групации
на
жените
внатре
во
партијата.
Од иницијативата Антико" велат дека 15 од вкупно 17 испитани политички партии
немаат посебен буџет за поддршка на групациите на жени. Позитивно
поместување во однос на 2002 се забележува во мал процент, а кај ромска
политичка партија има уназадување на родовата рамноправност.

СВЕТСКИТЕ БОРЦИ ЗА ЖЕНСКИ ПРАВА ВО МАКЕДОНИЈА
Над 100 еминентни светски борци за права на
жената
ќе
учествуваат
на
меѓународната
конференција "Мир и безбедност‐феминистичка
алтернатива", што започнува денеска во Скопје.
На дводневната конференција е најавено учество на
мировни активистки, политичарки, експертки и
претставнички на образовните и владини родови
институции од 23 земји од Европа, Блискиот Исток, Кавказот и САД.
Почесна гостинка на конференцијата ќе биде позната светска писателка Навал Ел
Садави од Египет, која поради активизам за женски човекови права, во 80‐те
години од минатиот век беше затворена, а нејзините книги долго време беа
забранувани.
Учеството на жените во процесот на донесување одлуки, религиски
фундаментализам и женски граѓански права, репродуктивни и сексуални права,
последиците врз жените од зголемувањето на милитаризмот, се дел од темите кои
ќе бидат во фокусот на предавачите од Палестина, Грузија, Турција, Велика
Британија,
Шведска,
Франција,
Италија,
како
и
Македонија.
Конференцијата се одржува по повод 10 години постоење и активна работа на
Женската
граѓанска
иницијатива
"Антико".
Кампања за донесувањето на Законот за еднакви можности, обуки за зајакнување
на капацитетите на жените во политиката и локалната самоуправа, обука на
гласачи, мобинг се дел од нивните активности.
Copyright 2009 makfax

БИЛТЕНИ ‐ БАЛКАН: ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ
МИА БИЛТЕН БАЛКАН: Одбрана и безбедност

Македонска Информативна Агенција

МИА БИЛТЕН
билтен бр. 1073

Скопје, 5 октомври 2008

АНТИКО СО КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МИР И БЕЗБЕДНОСТ ОДБЕЛЕЖУВА 10 ГОДИНИ
ПОСТОЕЊЕ
Скопје, 5 октомври (МИА) ‐ Во организација на Женската граѓанска иницијатива
Антико‐мултиетничка мрежа на жени лидерки и активни жени од женското
мировно и феминистичко движење на Македонија денеска во Скопје почна
дводневна Меѓународна конференција на тема „Мир и безбедност‐феминистичка
алтернатива“.
Конференцијата е организирана по повод 10‐годишното постоење на оваа
организација и на неа учествуваат голем број феминистки и мировни активистки од
Балканот и светот.
Претседателката на Антико, Ѓунер Небиу, осврнувајќи се на 10‐годишнината од
постоењето на организацијата, истакна дека Антико е една од ретките
интерактивни мрежи на жени лидерки од различни етничко потекло и различни
географски подрачја, формирана во време на етнички поделби, бариери и
меѓуетнички конфликти во земјата и регионот.
‐ Во одредени моменти доживувавме искушенија кои беа болни, полни со
етикетирање од типот предавнички на своите народи. Истите во моменти знаеја да
не исцрпат, исфрустрираат но, не успеаа 10 години да не уништат. Останавме цврти
и истрајни и покрај неправдите кои ни беа наметнати, рече Небиу, додавајќи
дека доколку постои цврста волја, активнистички дух, искрен идеализам,
толеранција, меѓусебно почитување и пријателство, тогаш заедничката работа е
возможна.
Според Навал Ел Садави, писателка и борец за женските човечки права, ваквите
конференции се многу значајни затоа што ги поврзуваат жените кои се борат за
правда, слобода и еднаквост за сите, како на локално, така и на глобално ниво.

Таа смета дека треба да се смени патријархалниот систем затоа што тој раѓа
насилство и во него со самото тоа што не се почитува името на мајката се казнува
детето родено како резултат на силување бидејќи тоа не може да ги ужива истите
права како и останатите деца.
‐ Во Египет се бориме да му дадеме почесно значење на името на мајката.
Имаме два милиони нелегитимни деца затоа што не се знае името на таткото.
Девојката била силувана и детето се родило на улица, а според законот и
религијата ова дете е незаконско бидејќи името на такото е непознато, рече
Садави, додавајќи дека под притисок на навладините организации е сменет
законот за деца со што им е овозможено и на овие деца да имаат право да добијат
извод од родените и да ги уживаат истите права како и останатите деца.
ЖГИ Антико е членка на Европската Феминистичка Иницијатива и глобална мрежа
за мир. Основана е во септември 1999 година за време на одржувањето на еден
семинар во Охрид. Четири години работи како неформална група, а денеска има
реализирано голем број проекти, организирано над 1.300 мултиетнички
работилници со над 20 илјади учеснички, повеќе семинари, конференции и
трибини и едуцирано 58.541 жена од 188 рурални средини.

МЛАДИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ
Скопје, 14 декември ‐ Конференција на тема „Младите и мултикултурализмот“ ќе
се одржи денеска во организација на граѓанската женска иницијатива „Антико“.
Конференцијата ќе започне во 11 часот во хотелот Континентал и предвидено е да
трае
до
14
часот.
Целите на конференцијата се да ги поттикне младитe студенти од Универзитетите,
претставници од младинските граѓански организации, претставници од
младинските форуми на политичките партии и други засегнати страни, да создадат
отворен и сигурен простор за меѓуетничка интеракција, да споделат мислења,
искуства,ставови за културните предизвици, како и практичните решенија за
развојот на мултикултурното општество. Да се отвори јавна дебата за идеалите за
мир,мултикултурализам
и
формите
на
артикулација
во
пракса.
Фацилитатори/ки – презентери/ки на оваа конференција ќе бидат млади експерти
кои имаат знаење и искуство од оваа област. Го очекуваме Вашето присуство и се
надеваме дека преку јавното/медиумско промовирање на настанот, ќе дадете
придонес во насока на подигање на духот на мултикултурализмот кај младите и
создавањето на еден мирен и безбеден свет за сите нас и идните генерации.

/ Журнал МК /

ДЕБАТА ВО ГОСТИВАР НА НЕВЛАДИНАТА АНТИКО
17.09.2010
Во Гостивар се дебатираше за положбата на жената во општеството. Како
институциите кои ги креираат локалните политики можат да помогнат за
унапредување на улогата на жените. На кој начин да се надминат проблемите кои
најчесто
се
резултат
на
стереотипите
и
предрасудите.
Дебатата

ја

организираше

Женската

граѓанска

иницијатива

Антико.

Дека во Македонија изминативе години има позитивни придвижувања во однос на
местото во општеството кое припадничките на понежниот пол го имаат, зборува
застапенпста на жените во Собранието и општинските совети, оценува државниот
секретар во Министерството за труд и социјална политка, Елена Грозданова. Сепак,
она што го кочи напредокот се стереотипите и предрасудите вкоренети во секој
сегмент
од
живеењето,
вели
таа.
Програмата за унапредување на положбата на жените на невладината Антико се
имплементира преку Цивика Мобилитас, а е финансирана од Швајцарската
Агенција за развој и соработка. Дебати на иста тема ќе бидат организирани во
десет градови низ Македонија.

