
ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА „1 .000 ЖЕНА" ЕТНО-МРЕЖЕ И НАЛЕД-а

Рукотворинама до прихода
Координационо тело за родну

равноправност Владе Србије у
сарадњи са Етно мрежом и НА-
ЛЕД-ом покренуло је јуче иници-
јативу за упошљавање 1 .000
жена у руралним подручјима у
наредних годину дана на посло-
вима израде традиционалних ру-
котворина као пословних и
дипломатских поклона.

Иницијатива „1.000 жена" је
упућена друштвено одговорним
компанијама, институцијама и
амбасадама, које набавком фи-
них рукотворина за потребе ре-
презентације могу да допринесу
економском оснаживању жена и
младих на селу и очувању култур-
ног наслеђа наше земље.

- Више од 50 одсто радно спо-
собних жена на селу је формал-
но незапослено, три од четири
жене раде без плате, а само 1 2
одсто су власнице имовине. Тиме
оне представљају занемарени
потенцијал за друштвени и при-
вредни развој. Вреднујући рад
жена на селу, као потпредседни-
ца Владе свим званичницима са
којима се састајем поклањам уп-
раво традиционалне српске про-
изводе које израђују жене на
селу. Овом иницијативом жели-
мо да допринесемо смањењу си-
ромаштва, економском
оснаживању и афирмацији улоге

жена у локалној заједници и ру-
ралној економији - изјавила је на
представљању иницијативе пот-
председница Владе Србије и
председавајућа Координационог
тела за родну равноправност
проф. др Зорана Михајловић, ко-
ја је покровитељ акције „1.000
жена".

- На свечаности у Скупштини
града Београда представљена је
интернет страна \лллллл 1 0ООге-
па.гз, која садржи информације
о најлепшим рукотворинама из
свих крајева Србије и предмети-
ма израђених од природних ма-
теријала старим техникама као
што су вез и златовез, нецање,
пустовање, ткање, хеклање.

На сајту је почео да откуцава и
„Сат запошљавања", бројач који
ће пратити колико је жена упо-
слено.

-Жеља нам је да у наредних го-
дину дана обезбедимо посао за

1 .000 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 про-
да 14 рукотворина средње сло-
жености (око 40 сати рада) тако
да позивамо друштвено одго-
ворне организације да се прикљу-
че и подрже наших 1 .000 жена -
истакла је председница Етно
мреже и извршна директорка
НАЛЕД-а Виолета Јовановић.

Осим куповине аутентичних
рукотворина жена из Етно мре-
же као пословног и протоколар-
ног поклона, подршку је могуће
пружити и у виду помоћи за ди-
зајн и паковање производа, про-
моцију, организовање
специјализованих обука, радио-
ница за децу и младе и јавних ра-
дова, а градови и општине би
програме упошљавања требало
да подрже кроз родно буиетира-
ње и отварање етно галерија.

Иницијативу су подржали ам-
басадор Норвешке, Њ.Е. Арне
Санес Бјорнстад, потпредседник
Народне скупштине проф. др
Владимир Маринковић, генерал-
ни директор компаније ЦРХ Фре-
дерик Обе и други представници
пословне заједнице, институција
и дипломатског кора.

Р.Д.

Више од 50 одсто
радно способних жена

на селу је формално
незапослено, три од

четири жене раде без
плате, а само 12 одсто

су власнице имовине
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