
ИНИЦИЈАТИВЕ
КРЕАТИВНИ АНГАЖМАН

ЗА„1000ЖЕНА"
У наредних годину дана биће упослено 1000 припадница лепшег
пола из руралних подручја на изради рукотворина у старим
техникама веза, златовеза,ткања, хеклања...
Координационо тело за родну ра-
вноправност Владе Србије у сарадњи
са Етно мрежом и НАЛЕД-ом су
покренули иницијативу „1000 жена"
којом ће у наредних годину дана, на
изради финих рукотворина, бити
упослено управо толико припадница
лепшег пола из руралних подручја.
Продаја и пласман њихових креација,
предмета израђених од природних
материјала у старим техникама веза,
златовеза, нецања, пустовања, ткања,
и хеклања, допринеће економском
оснаживању жена и младих на селу
и очувању културног наслеђа наше
земље. Разлог за иницијативу је
чињеница да жене представљају
занемарени потенцијал друштвеног
и привредниог развоја пошто је
више од 50% радно способних жена
на селу само формално запоелено
3 од 4 жене раде без плате, а само
12% су власнице имовине, каже
се, између осталог, у саопштењу за
јавност организације «Етно мрежа».
Иницијатива „1000 жена" је упућена
друштвено одговорним компанијама,
институцијама и амбасадама, од
којих се очекује да дају свој допринос
акцији куповином аутентичних
рукотворина жена из Етно мреже, као
пословног и протоколарног поклона.
Представљајући јавности иниција-
тиву «1000 жена» председавајућа
Координационог тела за родну
равноправност проф. др Зорана
Михајловић, је истакла да је њен циљ
да допринесе смањењу сиромаштва,
економском оснаживању и афирма-
цији улоге жена у локалној заједници
и руралној економији.
На свечаности у Скупштини града
Београда представљена је и интернет
страна \у\у\у.10002епа.г5, која
садржи информације о најлепшим
рукотворинама из свих крајева
Србије. На сајту је почео да откуцава
и „Сат запошљавања", бројач који ће
пратити колико је жена упослено.
- Жеља нам је да у наредних годину
дана обезбедимо посао за 1000
жена у трајању од најмање три
месеца. Да би једна жена на овај
начин остварила додатне приходе за
своје домаћинство, потребно је да
произведе и прода 14 рукотворина,

истакла је председница Етно мреже
и извршна директорка НАЛЕД-а
Виолета Јовановић. Она је позвала
друштвено одговорне организације
да се прикључе и подрже «1000
жена».
Осим куповине рукотворина
подршку женама Етно мреже је
могуће пружити и у виду помоћи у
дизајнирању и паковању производа,
промоцији, организовању специја-

лизованих обука, радионица за
децу и младе и јавних радова, а
градови и општине би програме
упошљавања требало да подрже кроз
родно буџетирање и отварање етно
галерија.

М.Ц.
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