
 

 
Центар за регионални истражувања и соработка „Студиорум“, Никола Парапунов бб, Комплекс Макотекс, 2 кат, ПФах 484, 1000 Скопје 
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НАЦРТ-АГЕНДА 

“Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната 
самоуправа: влијание на Охридскиот рамковен договор” 

12:00-16:00, 22 јуни 2011 година 
ЕУ Инфо центар, Мито Хаџивасилев-Јасмин бб, Скопје, Македонија 

 
Отварање на настанот 

12:00 12:15 Поздравен говор 
Проф. д-р Томе Груевски, претседател на ЦРИС Студиорум 

  

Специјално издание за малцински прашања на Списанието за европски прашања 
„Евродијалог“ бр.14 
Аислинг Лион, докторантка, Универзитет во Брадфорд, Велика Британија 
Заштита на малцинствата во општините во Република Македонија: зачувување на мулти-
етничка држава? 

12:15 12:25 Дискусија (прашања и одговори) 
Сесија I: Искуства и предизвици 

Панел I: Државните институции и агенции и ефективното политичко учество на помалите етнички заедници 
Модераторка: Силва Пешиќ, Национална советничка за Човекови права во Канцеларијата на постојаниот 
координатор на ООН 
12:25 13:15 Улога, резултати и идни планови на Народниот правобранител на Република Македонија 

Иџет Мемети, народeн правобранител 
Народен правобранител на Република Македонија 

  
Улога и резултати на Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор (СИОФА) 
Претставник на СИОФА (Државен секретар, СИОФА, ДСП) 
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, Влада на РМ 

  
Улога, резултати и идни планови на Агенцијата за остварување на правата на заедниците 
Весна Бабиќ – Петровски, директорка 
Агенција за остварување на правата на заедниците 

  Улога и резултати на Комитетот за меѓуетнички односи на Собранието 
Џеват Адеми, поранешен претседател на Комитет за меѓуетнички односи на Собранието на РМ 

13:15 13:30 Дискусија (прашања и одговори) 
Кафе пауза (10 минути) 

Панел II: Граѓанските организации и ефективното политичко учество на помалите етнички заедници 
Модераторка: Хајрие Реџепи „Заеднички вредности“ (ДСП) 
13:40 14:30 Рамковната конвенција за националните малцинства и ефективното политичко учество 

Александра Бојаџиева, независна експертка 
Советодавен комитет за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства 

  
Ромите и ефективното политичко учество: наоди и искуства од работата на ИнСоК 
Самет Скендери, извршен директор 
Иницијатива за социјална промена ИнСоК 

  
„Другите” во Република Македонија: можности за ефективно политичко учество 
Проф. д-р Рубин Земон, член на претседателство 
Мрежа за мултикултурно општество 

  

Мултикултурализмот во пракса: искуства на ЦМД (CID) од работењето со етничките 
заедници во Куманово 
Стефан Маневски, генерален секретар 
Центар за меѓу-културен дијалог, Куманово 

14:30 14:45 Дискусија (прашања и одговори) 
Коктел - пауза (30 минути) 

Сесија II: Општествено-ангажирана уметност 
15:15 16:00 Воведни забелешки 

Билјана Котевска, програмска директорка, Програма за Човекови права, ЦРИС Студиорум 

  
Општествено-ангажирана уметност и улогата на документарците за Човекови права 
Кумјана Новакова, креативна директорка, „ПРАВО ЉУДСКИ“ - фестивал за човекови права, 
Сараево, Босна и Херцеговина 

  Презентација на извадоци од документарецот „Салата Македонија“, минути со режисерот 
Оливер Ромевски, режисер 

  Промоција на песна „Турлитава“ изработена во рамки на проектот 
Фолтин (настап во живо) 

  
Завршни забелешки 
Неда Милевска – Костова, извршна директорка, ЦРИС Студиорум 

 


