
ИЗРАДА ТРАДИЦИОНАЛНИХ РУКОТВОРИНА
И ДИПЛОМАТСКИХ ПОКЛОНА
ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ 1000ЖЕНА У
РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
Више од 50 одсто радно способних жена на селу је
формално незапослено, 3 од 4 жене раде без плате,
а само 12 одсто су власнице имовине

Вреднујући рад жена на се-
лу, као потпредседница
Владе свим званичницима са
којима се састајем поклањам
управо традиционалне српске
производе које израђују жене
на селу, рекла је потпредсед-
ница Владе Србије и предсе-
давајућа Координационог
тела за родну равноправност,
Зорана Михајловић, која је по-
кровитељ акције "1 .000 жена

Координационо тело за
родну равноправност Владе

Србије у сарадњи са Етно
мрежом и НАЛЕД-ом покре-
нуло је јуче иницијативу за
упошљавање 1 .000 жена у ру-
ралним подручјима у наред-
них годину дана на пословима
израде традиционалних ру-
котворина као пословних и ди-
пломатскихпоклона.

Иницијатива "1 .000 жена"
је упућена друштвено одго-
ворним компанијама, институ-цијама и амбасадама, које на-
бавком финих рукотворина за

потребе репрезентације могу
да допринесу економском
оснаживању жена и младих на
селу и очувању културног на-
слеђанашеземље.

Више од 50 одсто радно
способнихжена на селу је фор-
мално незапослено, 3 од 4
жене раде без плате, а само

1 2 одсто су власнице имовине.
-Тиме оне представљају

занемарени потенцијал за
друштвени и привредни раз-
вој. Вреднујући раджена насе-
лу, као потпредседница
Владе свим званичницима са
којима се састајем поклањам
управо традиционалне српске

производе које израђују жене
на селу. Овом иницијативом
желимо да допринесемо сма-
њењу сиромаштва, економ-
ском оснаживању и афирма-
цији улоге жена у локалној за-
једници и руралној економији,
изјавила је на представљању
иницијативе потпредседница
Владе Србије и председава-
јут-а Координационог тела за
родну равноправност проф.
др Зорана Михајловић, која је
покровитељ акције "1 .000 же-
на", наводе агенције и медији.
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