
БИЗНИС И ЧОВЕКОВИ ПРАВА
12.30-15.30h, 12 мај 2014 г.

Универзитет Американ колеџ - Скопје, бул. Трета македонска бригада бр.60, Скопје

ГОВОРНИЧКИ/ЦИ

Проф. Д-р Шелдон Лидер

Проф. Д-р Шелдон Лидер е професор на Универзитетот во Есекс (Essex), Велика Британија, по
предметите бизнис и човекови права; човекови права, меѓународна трговија и инвестиции;
философија на човекови права; правосудство; корпорации (Велика Британија, САД, ЕУ); и трудово
право (Велика Британија, компаративно и меѓународно). Тој е член на Центарот за човекови права
и директор на проектот за бизнис и човекови права на истиот универзитет, како и советник на
Комитетот за човекови права на заедницата на правници на Англија и Велс. Проф. Лидер ги има
завршено додипломските студии на Универзитетот Јејл (Yale) во САД, а постипломските и
докторските студии ги завршил на Универзитетот Оксфорд, Велика Британија.

Силва Пешиќ

Силва Пешиќ е советничка за човекови права на постојаниот координатор на ООН. Таа помага во
примената на меѓународните стандарди за човекови права преку домашните закони и политики.
Од деведесетите години работи со владините, невладините и другите меѓународни актери на
унапредувањето на домашната рамка за заштита и унапредување на човековите права.

Светлана Гелева

Светлана Гелева е помошник-директорка за мултилатерала во Министерството за надворешни
работи. Таа работи на координирањето на владините активности во врска со известувањата за
човековите права до меѓународните тела. Гелева е претставничка на МНР и членка во многу
работни групи во рамките на ООН и Совет на Европа.

Никица Кусиникова

Никица Кусиникова е извршна директорка на Конект – Македонија. Конект има за мисија да го
поттикнува и промовира на приватното донирање и општествената одговорност насочено кон
ефективен и долгорочен развој на Македонија, како и да ја промовира и поттикнува општествената
одговорност на претпријатијата и нејзино интегрирање во бизнис стратегиите, со цел
овозможување на зголемена продуктивност, иновативност и долгорочен одржлив развој на
претпријатијата. Кусиникова е и контакт лице на Глобал компакт мрежата за Македонија. Веќе
неколку години работи на промовирање на општествена одговорност и филантропијата во
Македонија, обидувајќи се да ги приближи деловните претпријатија и граѓанските организации.
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BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
12.30-15.30h, May 12, 2014

University American College – Skopje, Treta makednoska brigadа no.60, Skopje

SPEAKERS

Prof. Sheldon Leader, PhD

Prof. Sheldon Leader is a Professor at the University of Essex, United Kingdom, where he teaches
Business and Human Rights; Human Rights, International Trade and Investment; Philosophy of Human
Rights; Jurisprudence; Corporations (UK, USA, and EU); and Labor/Employment Law (UK, Comparative,
and International). He is a longstanding member of the Human Rights Centre at University of Essex, and
a Director of the Essex Business and Human Rights Project, as well as a member of the Advisory to the
Human Rights Committee of the Law Society of England and Wales. Prof. Leader completed his BA at
the University of Yale (USA), and his MA and DPhil at the University of Oxford (UK).

Silva Pesic

Silva Pesic is a Human Rights Adviser Office of the UN Resident Coordinator. She assists the
implementation of international Human Rights standards through national legisdlation and policies. Since
the 90s, she has been working for advancement of the national framework on protection and
advancement of Human Rights with governmental, non-governmental and other international actors.

Svetlana Geleva

Svetlana Geleva is an Assistant Director on Multilateral Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. She
coordinates all government Human Rights reporting activities to the international bodies. Geleva is a
representative of the MFA and a member of many working groups within the frame of the UN and the
CoE.

Nikica Kusinikova

Nikica Kusinikova is an Executive Director of Konekt – Macedonia. Konekt has a mission to encourage
and promote private giving and social responsibility targeted at effective and long-term development of
Macedonia, as well as to promote and encourage corporate social responsibility of enterprises, and its
integration in business strategies, aiming towards their greater effectiveness, innovation and long-term
sustainable development. Kusinikova is a contact person of the UN Global Compact Network in
Macedonia. She has been working for many years now on promoting social responsibility and
philanthropy in Macedonia, trying to bridge enterprises and civil society organizations
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