
АКЦИЈА

НАЛЕД: ИНИЦИЈАТИВА ЗА УП0Ш1МОДЕ
1000 ЖЕНА У РУРАЛНИН ПОДРУМИУА

Координационо тело
за родну равноправност
Владе Србије у сарадњи са
Етно мрежом и НАЛЕД-ом
покренуло је иницијативу
за упошљавање 1 .000 жена
у руралним подручјима у
наредних годину дана на
пословима израде тради-
ционалних рукотворина
као пословних и дипломат-
ских поклона.

Иницијатива "1 .000 жена"
је упућена друштвено одго-
ворним компанијама, инсти-
туцијама и амбасадама, које
набавком финих рукотво-
рина за потребе репрезента-
ције могу да допринесу еко-
номском оснаживању жена и
младих на селу и очувању
културног наслеђа наше
земље.

-Више од 50% радно
способних жена на селу је
формално незапослено, 3 од
4 жене раде без плате, а
само 12% су власнице имови-
не. Тиме оне представљају

занемарени потенцијал за
друштвени и привредни раз-
вој. Вреднујући рад жена на
селу, као потпредседница
Владе свим званичницима са
којима се састајем поклањам
управо традиционалне срп-
ске производе које израђују
жене на селу. Овом иниција-
тивом желимо да доприне-
семо смањењу сиромаштва,
економском оснаживању и
афирмацији улоге жена у ло-
калној заједници и руралној
економији-изјавила је на
представљању иницијативе
потпредседница Владе Ср-
бије и председавајућа Коор-
динационог тела за родну
равноправност проф. др Зо-
рана Михајловић, која је по-
кровитељ акције "1.000 же-
на".

На свечаности у Скупш-
тини града Београда пред-
стављена је интернет страна
уууууу.КЗОО гепа.гв. која
садржи информације о најле-
пшим рукотворинама из свих

крајева Србије и предметима
израђених од природних ма-
теријала старим техникама
као што су вез и златовез, не-
цање, пустовање, ткање, хе-
клање. На сајту је почео да
откуцава и "Сат запошљава-
ња", бројач који ће пратити
коликојеженаупослено.

-Жеља нам је да у наред-
них годину дана обезбедимо
посао за 1.000 жена у тра-
јању од најмање три месеца.
Да би једна жена на овај на-
чин остварила додатне при-
ходе за своје домаћинство,
потребно је да произведе и
прода 14 рукотворина
средње сложености (око 40
сати рада) тако да позивамо
друштвено одговорне орга-
низације да се прикључе и
подрже наших 1.000 жена-
истакла је председница Етно
мреже и извршна дирек-
торка НАЛЕД-а Виолета Јова-
новић.

Осим куповине аутен-

тичних рукотворина жена из
Етно мреже као пословног и
протоколарног поклона,
подршку је могуће пружити и
у виду помоћи за дизајн и па-
ковање производа, промоци-
ју, организовање специјали-
зованих обука, радионица за
децу и младе и јавних радо-
ва, а градови и општине би
програме упошљавања тре-
бало да подрже кроз родно
буџетирање и отварање етно
галерија.

Иницијативу су подржа-
ли амбасадор Норвешке,
Њ.Е. Арне Санес Бјорнстад,
потпредседник Народне
скупштине пррф. др Влади-
мир Маринковић, генерални
директор компаније ЦРХ
Фредерик Обе и други пред-
ставници пословне заједни-
це, институција и дипломат-
скогкора.

П.В.
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