5. Родова рамноправност,
еднакви можности и недискриминација
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Промена на изборниот модел: Македонија - една изборна
единица, отворени листи, 50% жени и мажи на нив;
Измена на Изборниот законик со квоти за градоначалнички;
Економско јакнење на жените и баланс меѓу
професионалниот и приватниот живот;
Ефикасна борба против мобинг и сите видови
вознемирување на работно место;
Ратификација на Истанбулската конвенција за борба
против насилство врз жените и домашното насилство;
Доследно спроведување на Конвенцијата за правата на
лица со посебни потреби и донесување Закон за правата и
достоинството на овие лица;
Измена на Законот за недискриминација и доследно
почитување на човековите права, еднаквите можности и
толеранција на различностите;
Програми и мерки за социјално интегрирање на лицата со
посебни потреби, лицата од трето доба и маргинализираните
групи;
Фер пристап за вработување на младите според способности и квалитет.
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ИМАМЕ ПРАВО
НА ЗДРАВА
ЖИВОТНА СРЕДИНА!
Паралелно со процесите на демократизација во Македонија
мора да се создадат и услови за хумано живеење во здрава
животна средина, во функционална и демократска држава
со ефикасен здравствен систем и социјална заштита,
квалитетно образование, наука и култура. За овие теми
ДОМ нуди детални анализи и решенија во својата Зелена
програма 2016-2020 (www.dom.org.mk). А како зелена партија,
инсистираме на овие:

5 ЗЕЛЕНИ ПРИОРИТЕТИ
ДОМ е членка на Европската Зелена Партија што
негува европски вредности, демократски принципи,
прогресивни идеи и се бори за заштита на планетата
Земја од климатските промени и влијанието на човекот.
ДОМ заедно со балканските зелени партии соработува
за нашите земји да станат пристојни места за живот места по мерка на човекот!

ЗЕЛЕНОТО ОБЕДИНУВА !

1. Пакет закони и мерки во урбанизмот за квалитетен
живот
2. Заштита на животната средина
3. Зелена економија и зелени работни места
4. Децентрализација и рамномерен регионален
развој
5. Родова рамноправност, еднакви можности и
недискриминација

1. Пакет закони и мерки во урбанизмот
за квалитетен живот:
•
•
•
•
•
•

3. Зелена економија и зелени работни места

Закон за урбано зеленило (подготвен од ДОМ);
Закон за градски архитект (подготвен од ДОМ);
Закон за просторно и урбанистичко планирање;
Закон за градење;
Стопирање и ревизија на штетни ДУП-ови и ГУП-ови;
СТОП за урбаната мафија и СТАРТ на зелените градови!
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2. Заштита на животната средина
(почва, води, воздух, биодиверзитет)
•

ЗЕЛЕН АЛАРМ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стопирање на еколошки спорни и проблематични инфраструктурни проекти;
Формирање Фонд за животна средина и енергетска ефикасност;
Закон за квалитет на почви и решавање на старите индустриски загадувања;
Ревизија на Националната стратегија за енергетика,
усогласена со Националниот план за заштита на климата;
Проекти за водоснабдување, наводнување и отпадни води,
со еколошка заштита на реките и езерата (нови колектори
во Охрид и Дојран);
Мерки за заштита и контрола на загадувањето на воздухот
и на животната средина од индустрија, сообраќај, градежништво, греење, уништување на зеленилото;
Зелен транспорт (јавен превоз, електрични возила, велосипеди);
СТОП за шумската мафија и уништување на шумите!
Стратегија за заштита на биолошката разновидност;
Унапредување на Законот за благосостојба на животните;
Контрола на производство и увоз на ГМО храна.

•
•
•
•

Сончева револуција - масовно користење на
сончева енергија - на секој дом, јавен и приватен
објект панели за топла вода и фотоволтаици за
производство на енергија;
Масовно изолирање на приватни и јавни објекти за
заштеда на енергија и пониски сметки за струја;
Посилна поддршка на еко-туризмот;
Посилна поддршка на руралниот развој, на екоземјоделието и на здравата храна;
Носење Закон за донирање на вишокот храна;
НУЛА отпад - современо управување со отпад,
изградба на регионални депонии, селекција,
рециклирање и преработка на отпадот.

4. Децентрализација
и рамномерен регионален развој
•
•

Економско јакнење на општините преку децентрализација
на буџетските средства;
Децентрализација на министерствата преку јакнење на
подрачните единици, заради подобри сервисни услуги за
граѓаните и дескопјанизација.

