АКЦИЈА VEPRIM
ИНТЕГРАЦИЈА
INTEGRIM
ACT AND INTEGRATE

КАКВА МАКЕДОНИЈА САКАМ?

ПРОЧИТАЈ И ВКЛУЧИ СЕ
демократски реформи
граѓанско учество
зелени иницијативи
европски вредности
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КАКВА МАКЕДОНИЈА САКАМ?
Неколку одговори од наши сограѓанки и сограѓани:
Сакам да живеам во општество на слободни и еднакви
граѓанки и граѓани, во која се почитуваат човековите
права и слободи, владее правото и секој има еднаков
пристап до правда.

селектирај
редуцирај
рециклирај

Сакам да живеам во земја која е лидер во
истражувањето и користењето обновливи
извори на енергија и зелени технологии.

Сакам мојот глас да се слуша и да учествувам во
носењето одлуки на локално и национално ниво.
Сакам слободни медиуми.
Сакам велосипедски патеки.
Сакам да живеам во мирна и безбедна земја
во која се почитуваат европските вредности.
Сакам да знам каде одат парите од мојот данок.

Сакам рамноправно да учествувам во општество во кое владее
социјална и еколошка правда, а институциите ќе гарантираат
дека никој нема да ја загрози нашата заедничка сегашност и
иднина.
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КАКВА МАКЕДОНИЈА САКАМ?
Неколку одговори од наши сограѓанки и сограѓани:
Јас им давам предност на зелените технологии и стратегии
за одржлив развој. Сакам да учествувам во напорите да
се зачува природното богатство на Македонија, а од
властите барам да ми обезбедат здрава животна средина.

Сакам слободни избори.
Сакам да живеам во општество кое ги препознава
и осудува деструктивните националистички наративи.
Сакам да живеам во општество кое им дава
предност на општествено одговорните компании.
Сакам чист воздух.

селектирај
редуцирај
рециклирај

Сакам да живеам во земја во која
институциите се функционални и ја
санкционираат секоја постапка со која
се шири промовира омраза и насилство.

Сакам квалитетно образование и здравство.
Сакам ефикасна и чесна администрација.
Ја сакам Македонија во ЕУ.

КЛИКНИ ЗА ЗЕЛЕНО www.greencivil.mk

СЕКОЈ ОД НАС ИМА ПРАВО НА:
почитување на човековото
достоинство и човековите права
слобода
демократија
еднаквост
владеење на правото
социјална и еколошка правда
трансформација на општеството
во корист на сите
економска, социјална и
еколошка благосостојба
негување на разновидноста
на природниот свет

ВРЕДНОСТИ

граѓанска платформа за демократски реформи, антинационализам и зелени алтернативи

АКЦИЈА - ИНТЕГРАЦИЈА е проект за поддршка
на демократските реформи, граѓанското
учество, зелените иницијативи и европските
вредности во Република Македонија.
Граѓанското учество во демократската
општествена трансформација и разбирањето
на европските вредности се клучни за
процесите на интеграција во Европска Унија.
ЦИВИЛ ги промовира зелените иницијативи и
стратегии како единствено одржлива
алтернатива за општеството и државата и се
залага за деконструкција на националистичките
наративи и решително дејствување против
екстремизмот, преку владеење на правото,
демократија и почитување на човековите
права и слободи.
ЦИВИЛ го спроведува проектот во
партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел
од Германија.
селектирај
редуцирај
рециклирај
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Ги повикуваме организациите на граѓанското
општество, граѓанските иницијативи и сите
заинтересирани граѓанки и граѓани да се вклучат
во напорите за формирање на граѓанска
платформа за демократски реформи,
антинационализам и зелени алтернативи.
Сиромаштијата, насилството, корупцијата,
загадувањето, злоупотребите, есктремизмот,
лошите политики и практики одат заедно.
Ќе ги сопреме само со заедничка акција!

Со кои проблеми се соочувате?
Имате ли предлог за решение?
Напишете ни или јавете се.
Заеднички ќе побараме
одговор на прашањата.
Заедно, ќе го направиме
вашето барање повидливо,
вашиот глас посилен!

civil@civil.org.mk | 02 / 520 91 76
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