Меѓународна конференција:
Обезбедување на базичните предуслови за демократска
Македонија
29 февруари 2016 (понеделник), сала Милениум I, Холидеј ин, Скопје
10.00-10.30

Регистрирација на учесниците

10.30-11:00

Поздравен говор

Сашо Додовски, претседател, Прогрес Институт за социјална демократија
Јонас Андерсон, проектен менаџер, Меѓународен центар Олоф Палме
Џакомо Филибек, заменик генерален секретар, Партија на европските социјалисти

Главен говорник
Зоран Заев, претседател, Социјалдемократски сојуз на Македонија

11.00-13.00

Ослободување од прангите. Услови за слободни, фер и кредибилни
избори
„Улогата на .... во воспоставувањето и одржувањето на демократските
општества и владеењето на правото. Искуства од Унгарија“, Ласло Ковач,
поранешен министер за надворешни работи на Унгарија
„Фер избори низ призмата на набљудувачите на избори“, Евин Сарач, експерт за
избори, Шведска
„Надминување на редовното структурно насилство и изборните измами во
Република Македонија“ , Џабир Дерала, претседател, НВО Цивил
„Потребата Македонија да опстои на демократските стандарди“, Мариане
Асен, пратеничка, Лабуристичка партија (Норвешка)
“Позицијата на СДСМ во преговарачкиот процес”, Радмила Шекеринска,
заменик претседателка, Социјалдемократски сојуз на Македонија

Модераторка: Калинка Габер, програмска директорка, Прогрес Институт за социјална
демократија

Завршен збор
Сергеј Станишев, претседател, Партија на европски социјалисти

13.00-14.00

Ручек

14.00-16.00

Одново воведување на плурализмот во медиумскиот простор
„Европската позиција за потребата од медиумски слободи и слобода на
говор“, Јенс Нилсон, пратеник во Европскиот парламент, Група на Прогресивната
алијанса на социјалисти и демократи
„Дали и зошто ЕУ го толерира уназадувањето во слободата на говорот во
Западниот Балкан?“, Владимир Тодориќ, меѓународен секретар, Демократска
партија (Србија)
“Позицијата на СДСМ во преговарачкиот процес”, Роберт Поповски, советник на
претседателот на
„Плурализмот во медиумите како основен демократски постулат“, Јозеф
Вајденхолзер, пратеник во Европскиот парламент, Група на Прогресивната алијанса
на социјалисти и демократи
„Состојбата со медиумскиот плурализам во Македонија“, Петрит Сарачини,
експерт за медиуми и активист за човекови права
„Заштита на јавниот интерес во медиумите и плурализмот на мислата“,
Билјана Бејкова, НВО Инфо центар

Модератор: Александар Спасов, програмски менаџер, Прогрес Институт за социјална
демократија

16.00-16.30

Завршни зборови и затворање

