До: Пратениците на Собранието на Република Македонија
Предмет: Повик за реакција
Наш број: 06-65/1
Датум: 25.10.2012
Почитувани,
Во врска со обраќањето на претседателот на Владата на РМ, одржан на 23 октомври 2012 на
Свечената академија во Македонската опера и балет, по повод Денот на македонската револуционерна
борба, ве повикуваме на реакција која ќе подразбира искористување на сите расположиви механизми за
спроведување на вашата уставна и законска обврска за политичка контрола и надзор над Владата и над
други носители на јавни функции што се одговорни пред Собранието.
Со сета почит кон легитимните напори на Владата на РМ да ја развива демографската политика како дел
од приоритетите, сметаме дека за еден носител на исклучително влијателна функција, е недозволиво во
јавен говор, правата на жените да ги проблематизира и претставува како искривена вредност и
бесполезно трошење енергија.
Ова претставува не само минимизирање и експлицитно отфрлање на приниципите и вредностите
вградени во меѓународното право, Уставот на РМ и законите кои веруваме ви се многу добро познати,
туку ќе има далекусежни последици за веќе несериозниот третман и институционален одговор на
проблемот на родовата нееднаквост и нееднаквите права, статусот и положбата на жените во РМ.
Сметаме дека како претставници и претставнички на граѓаните во Собранието на РМ, избрани да ги
претставувате нивните потреби и интереси, имате и политичка и законска обврска да се грижите за
доследно спроведување на Уставот и законите.
Оттука, најмалку што очекуваме од вас е иницијатива за јавна парламентарна дебата во која серизно ќе
се преиспита начинот на кој Претседателот на Владата на РМ го исполнува својот уставен и законски
мандат, надлежност и обврска за: обезбедување услови за спречување на дискриминација по било која
основа, вклучувајќи ја и сексуалната ориентација; активна промоција на човековите права како
универзална вредност, вклучувајќи ги и човековите права на жените; како и развивање политики за
постигнување на родовата еднаквост.
Со почит,
Здружение за унапредување на родовата еднаквост
Акција Здруженска
Извршен директор
Марија Савовска
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