До: Средствата за јавно информирање
Предмет: Покана за прес – конференција

РОДОВА АНАЛИЗА НА ПРОГРАМИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
„ОСУМ ГОДИНИ ПОДОЦНА, ДАЛИ ИМА НАПРЕДОК?“

Женската Граѓанска Иницијатива АНТИКО на 02.02.2011 година (среда), со почеток во 11
часот, во НВО Инфоцентар – Скопје, ќе одржи прес – конференција по повод
промовирање на публикацијата: Родова анализа на програмите на политичките
партии: „Осум години подоцна, дали има напредок ?“
Спроведената родова анализа на 17-те парламентарни политички партии дава одговор на
прашањата - дали и колку политичките субјекти ја распознаваат важноста на учеството на
жените како рамноправен фактор во јавниот и политичкиот живот или, пак, тие сеуште
имаат селективен пристап во однос на позиционирањето на нивните членки во партиските
структури.
Публикацијата „Осум години подоцна, дали има напредок?“ е втора анализа на оваа тема
спроведена во Македонија од страна на ЖГИ Антико, со која го истражуваме капацитетот
на политичките партии за донесување на родово сензитивни политики во 2010-та година,
споредбено со анализата спроведена во 2002-та година. Таа е плод на континуираната и
коегзистентна работа на ЖГИ Антико во областа на креирањето и спроведувањето на
родово - сензитивни јавни политики на локално, национално и меѓународно ниво, како и во
областа на политичкото јакнење на жените и зголемувањето на бројот на жени во
политиката и одлучувачките структури.
Го очекуваме Вашето присуство за да ги споделиме резултатите од анализата, и се
надеваме дека ќе дадете поддршка на настанот со цел да се насочи вниманието на
политичките субјекти и севкупната јавност кон потребата од балансирано учество на
жените и мажите во власта и во процесите на одлучување.

Со почит,
Женска Граѓанска Иницијатива АНТИКО
Контакт телефон: 02/ 2 614 641
E-mail: antico@t-home.mk; web site: www.antiko.org.mk

Годишната програма на АНТИКО е поддржана од програмата CIVICA Mobilitas, која е имплементирана
од страна на Центарот за Институционален Развој – ЦИРа и финансирана од Швајцарската Агенција
за Развој и Соработка (SDC), претставена од Швајцарската Канцеларија за Соработка во Македонија.

