Програма
за националната тркалезна маса „Справување со хомофобијата
во македонскиот фудбал“, Скопје, 26 февруари 2018

Здружението за културен и медиумски активизам КВИР СКВЕР од Скопје ќе
организира еднодневна панел-дискусија во Скопје на која ќе стане збор за
хомофобијата во фудбалот. Националната тркалезна маса ќе собере на едно
место претставници на интернационални и национални спортски
организации, вклучително ФАРЕ и УЕФА, како и претставници на Владата на
РМ, Собранието на РМ, НВО-и, активисти за ЛГБТ+ права, фудбалски клубови,
тренери, судии, професионални спортисти и други профили.
Локација: ЕУ ИнфоЦентар, Св. Кирил и Методиј 52Б, 1000 Скопје
Обезбеден е симултан превод од англиски на македонски јазик и обратно.

Понеделник, 26 февруари 2018, 10:00-13:00
10:00-10:30 Пристигнување и регистрација
10:30-10:45 Поздравни говори
- Чарлс Гарет, британски амбасадор во Македонија
- Зоран Шишковски, раководител на Одделението за спорт, Град Скопје
- Петар Стојковиќ, претставник од организацијата-домаќин, Здружение за
културен и медиумски активизам КВИР СКВЕР од Скопје

10:45-11:00 Воведно обраќање
- Луис Енглфилд, претставничка од Мрежата ФАРЕ (презентација на
меѓународната иницијатива „Фудбалот против хомофобијата“)

11:00-11:30 Иницијални излагања на говорниците
- Патрик Гасер, шеф на одделот за фудбал и општествена одговорност при
Унијата на европските фудбалски федерации (УЕФА)
- Ангелина Иванова, координаторка на програмата за услуги, Здружение
за критички пристап кон родот и сексуалноста „Субверзивен Фронт“
- Ирена Цветковиќ, извршна директорка на Коалиција Маргини
- Златко Андоновски, лице задолжено за односи со јавност на ФФМ

- Дарко Каевски, директор на Агенцијата за млади и спорт
- Ѓултен Мустафова, државна советничка за недискриминација и човекови
права при Министерството за труд и социјална политика
- Маја Морачанин, пратеничка во Собранието на РМ
Модератор: Луис Енглфилд, претставничка од Мрежата ФАРЕ

11:30-12:15 Сесија прашања и одговори
12:15-12:30 Заокружување на дискусијата и завршни обраќања
12:30-13:00 Освежување во лобито

Овој настан се реализира со финансиска поддршка од Pride Sports и Football v Homophobia во
соработка со FARE Network, а со логистичка поддршка од ЕУ ИнфоЦентарот во Скопје.

