
ДОКУМЕНТ ЗА
ЈАВНА ПОЛИТИКА

ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ИЛИ ДИСКУТИРА?
КАКО КОНТРОВЕРЗНОТО ДА СТАНЕ НОРМАЛНО



http://europa.eu

https://www.coe.int/en/web/portal/home

  

Наслов: Да се избегне или дискутира? Како контроверзното да стане нормално

Издавач: Лидери за едукација, активизам и развој

Автор: Софија Стојановска

Дизајн: Илија Станковски

Мислењата изразени во ова дело се одговорност на авторот и не мора да ја одразуваат 
официјалната политика на Советот на Европа.

Овој документ е изработен со финансиска поддршка на Европската унија и Советот на 
Европа. Изразените ставови во никој случај не може да се смета дека го одразуваат 
официјалното мислење на која било страна.

Советот на Европа е водечка организација за човекови права на континентот. Тој има 47 
земји-членки, вклучувајќи ги и сите членки на Европската унија. Сите земји-членки на 
Советот на Европа се потпишаа на Европската конвенција за човекови права, договор 
дизајниран за заштита на човековите права, демократијата и владеењето на правото. 
Европскиот суд за човекови права го надгледува спроведувањето на Конвенцијата во 
земјите-членки. 

www.coe.int 

Земјите-членки на Европската унија одлучија да ги поврзат своите знаења, ресурси и 
судбини. Заедно изградија зона на стабилност, демократија и одржлив развој, притоа 
одржувајќи ја културната разновидност, толеранцијата и индивидуалните слободи. 
Европската Унија е посветена на споделување на своите достигнувања и вредности со 
земјите и народите надвор од нејзините граници.

www.europa.eu 
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https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MKD.pdf
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Советот на Европа е водечка организација за човековите права 
на континентот. Таа има 47 држави членки, вклучувајќи ги сите 
членки на Европската унија. Сите држави членки на Советот на 
Европа ја потпишаа Европската конвенција за човекови права, 
која претставува меѓународен договор за заштита на човековите 
права, демократијата и владеењето на правото. Европскиот суд 
за човекови права ја следи примената на оваа конвенцијата од 
страна на државите членки.

Земјите-членки на Европската унија одлучија да ги 
поврзат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно 
изградија зона на стабилност, демократија и одржлив 
развој, притоа одржувајќи ја културната разновидност, 
толеранцијата и индивидуалните слободи. Европската 
Унија е посветена на споделување на своите 
достигнувања и вредности со земјите и народите надвор 
од нејзините граници.
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