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ВКЛУЧИ СЕ !
НАБЉУДУВАЈ!
ЦИВИЛ ги повикува сите граѓанки и 
граѓани да се вклучат во напорите да
се обезбедат услови за спроведување
слободни, фер и демократски избори 
во Република Македонија. 

проект за слободни избори

ЈАВИ СЕ ИЛИ ПИШИ НИ:
monitor@civil.mk
facebook.com/civil.mk 
02 520 9176; 075 565 830

Биди набљудувач-ка! 

Биди ЦИВИЛ

Посети ја веб страницата на ЦИВИЛ:

www.civil.org.mk
Пополни Изјава за поддршка.
Потоа, испрати мотивационо писмо 
и фотографија на: 

members@civil.mk
Најбрзиот и наједноставниот начин да 
учествуваш во набљудувањето е со
пријавување случаи на кршење на 
гласачкото право и на човековите 
права и слободи на: 

www.slobodniizbori.info
Нашата Фејсбук страница е

www.facebook.com/civil.mk
Твитај за слободни избори:

@CivilMacedonia
#СлободниИзбори

Илустрација: „Конечно, слободни избори!“
од Мирослав Стојановиќ



СЛОБОДНИ ИЗБОРИ ЗА СЛОБОДНИ ГРАЃАН(К)И 
е проект на сите граѓанки и граѓани на Македонија. 
Тој произлегува од потребата на граѓан(к)ите да 
се вклучат во создавањето услови за спроведување 
слободни избори. Изборите мора да се спроведат 
во демократска атмосфера, со целосно почитување 
на човековите права, пред сè, на слободната волја 
на гласачите. Нашата земја со години живее под 
континуирана политичка и пропагандна канонада, 
притисоци, закани, корупција, поткуп на гласачите 
и структурно насилство. Крајно време е сите ние,
заеднички да бидеме заштитници на демократијата.

Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани активно и 
организирано да се вклучат во набљудување на 
изборите, човековите права и политичките процеси 
во целина. Заедно, ќе придонесеме кон создавање
услови за спроведување слободни избори.

ВКЛУЧИ СЕ! НАБЉУДУВАЈ! 

За слободни избори
не се доволни само
зборови и договори.
Не се доволни ни 
сите набљудувачки
мисии. За слободни
избори се потребни
граѓанки и граѓани на
кои не им е страв да 
проговорат. 

СИТЕ 
НАБЉУДУВАМЕ! 

СИТЕ 
ПРИДОНЕСУВАМЕ!

Излезот е возможен:
Слободни избори!
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INKUADROHU!

VËZHGO!
Civili i fton të gjitha qytetaret dhe qytetarët 
гtë inkuadrohen në përpjekjet për t'u 
siguruar kushte për zbatimin e zgjedhjeve  
të  l i ra ,  korrekte  dhe demokrat ike 
në Republikën e Maqedonisë.

projekt për zgjedhje të lira

LAJMËROHU OSE NA SHKRUAJ:
monitor@civil.mk
facebook.com/civil.mk 
02 520 9176; 075 565 830

Bëhu vëzhgues/e! 

Bëhu CIVIL
Vizitoje ueb faqen e Civilit:

www.civil.org.mk
Plotësoje Deklaratën për Përkrahje. 
Pastaj, dërgo një letër motivimi 
dhe fotografi në:  

members@civil.mk 
Mënyra më e shpejtë dhe më e thjeshtë  
për të marrë pjesë në vëzhgim 
është denoncimi i rasteve të shkeljes
së të drejtës së votimit dhe të drejtave
dhe lirive të njeriut në:

www.slobodniizbori.info
Facebook faqja jonë është 

www.facebook.com/civil.mk 
Twito për zgjedhje të lira:

@CivilMacedonia
#ZgjedhjeTeLira

Ilustrimi: “Më në fund, zgjedhje të lira!”
nga Mirosllav Stojanoviq
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INKUADROHU! VËZHGO!

ZGJEDHJE TË LIRA PËR QYTETARE/Ë TË LIRË është projekt 

i të gjitha qytetareve dhe qytetarëve të Maqedonisë. Ky projekt 

del nga nevoja e qytetareve/ëve për t'iu bashkëngjitur krijimit 

të kushteve për zbatimin e zgjedhjeve të lira. Zgjedhjet duhet 

doemos të zbatohen në një atmosferë demokratike, me 

respektim të plotë të të drejtave të njeriut, para së gjithash, 

vullnetit të lirë të votuesve. Vendi ynë me vite të tëra jeton nën 

një vërshim të vazhdueshëm politik dhe propagandistik, nën 

presione, kërcënime, korrupsion, blerje të votave dhe dhunë

 strukturore. Ka ardhur koha që të gjithë ne së bashku të jemi 

mbrojtësit e demokracisë.

U bëjmë thirrje të gjitha qytetareve dhe qytetarëve në mënyrë 

aktive dhe të organizuar të inkuadrohen në vëzhgimin e 

zgjedhjeve, të drejtave të njeriut dhe në proceset politike, në 

përgjithësi. Së bashku do të kontribuojmë drejt krijimit të 

kushteve për realizimin e zgjedhjeve të lira.  

Për zgjedhje të 
lira nuk mjaftojnë 
vetëm fjalë dhe 
marrëveshje. 
Nuk mjaftojnë as 
të gjitha misionet 
vëzhguese. 
Për zgjedhje 
të lira nevojiten 
qytetare dhe 
qytetarë të cilët 
nuk frikësohen 
të flasin.

TË GJITHË 
vëzhgojmë!
TË GJITHË 
kontribuojmë!

Rrugëdalja është 
e mundur:
Zgjedhje të lira!


