МОТИВАЦИОНО ПИСМО

На основу Јавног позива Министарства за људска и мањинска права и друштвени
дијалог и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за
предлагање кандидата, Kомитет правника за људска права Јуком, уз претходне
консултације са организацијама која се баве владавином права и јачањем организација
цивилног друштва у Србији, предложио ме је за кандидаткињу за чланство у
Заједничком консултативном одбору.
Овај предлог прихватам као част и као обавезу да, као дугогодишња чланица и актуелна
председница ове организације, уложим посебан напор да се кроз рад у Заједничком
консултативном одбору заступа мисија коју ова организација спроводи већ 24 године –
да се успостави и стално унапређује функционисање државе у свим областима,
засновано на поштовању владавине права, људских права и европских вредности.
Предуслов за успешно обављање ових активности је поверење свих актера које Јуком
несумњиво ужива. На основу поверења грађана, од оснивања, има континуирану
активну бесплатну правну подршку за грађане, на основу поверења цивилног сектора
позиван је да буде учесник бројних неформалних и формалних мрежа у земљи, региону
и свету, док је на основу поверења државе у експертизу чланова и чланица Јукома,
често препознат као незаобилазан учесник у процесу креирања јавних политика.
Овакав положај обезбеђује да се буде на извору информација које су неопходне да се
представљају разнородни интереси у Заједничком консултативном одбору, који има
задатак да их даље преточи у поруке ка најзначајнијим доносиоцима одлука у
институционалном систему Европске уније. На основама солидарности и познавања
међународних стандарда с једне стране, као и зарад даље изградње и ослобађања
институција од притисака, сматрам да је важно да као стручни представници цивилног
друштва искористимо прилику која нам се пружа и пренесемо наше анализе, закључке
и оцене у погледу стања владавине права у Републици Србији.
Јуком своју мисију и спроводи кроз сарадњу са организацијама, укључивање и
артикулисање потреба грађана и грађанки и мањинских група, разговоре са
представницима свих грана власти, отворену критику и идентификовање могућих
решења за различите изазове. Иза мене је више од 15 година професионалног и личног
ангажмана на питањима унапређења владавине права и заштите људских права и
верујем да са знањем, вештинама и тимом који имам уз себе, могу на веродостојан
начин да представљам цивилно друштво Србије у Заједничком консултативном одбору.
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