
Të nderuar,

E kemi nderin tu frojmë në panel – debatin të cilin e organizon Instituti i shkencave shoqërore dhe 
humanistike – Shkup (ISSHS) në temën: Depolarizimi i diskursit publik: kriteri i “padukshëm” 
maqedonas për antarsim në BE

Instituti i shkencave shoqërore dhe humanistike – Shkup (ISSHS) është shoqatë joprofitabile hulumtuese 
për shkenca humanistike dhe shoqërore të aplikuara e përkushtuar në një varg studimesh tematike të 
politikave. Ka statusin e institucionit shkencor në lëmitë e shkencave shoqërore dhe humanistike të dhënë 
nga Ministria për arsim dhe shkencë e Republikës së Maqedonisë (Zgjidhja për punë nr. 30). Instituti 
është i akredituar të kryej veprimtari të arsimit të lartë në nivel të studimeve master.

Viiti i dytë me radhë, ISSHS shqyrton aktivitete të projekteve në suaza të lëmive të pajtimit, drejtësisë 
tranzituese dhe depolarizimi i diskursit publik. Në suaza të projektit deri tani janë realizuar më shumë 
debate, takime konsultative, punëtori dhe ngjarje publike me qëllim që të kuptohet, përkrahet dhe 
shkaktohet proqesi i depolarizimit në shoqërinë maqedonase. Në aktivitetet të cilat i shqyrtoi deri tani 
ISSHS morën pjesë më shumë se njëqind parlamentarë, përfaqësues partiak dhe përfaqësues të 
rinive partiake, eksterë dhe të interesuar në temën (historian, psikologë, gazetarë, politikologë, juristë). 
Gjithashtu, Instituti ka shpallur shumë analiza dhe studime të politikave në temat e lartëpërmendura. 

Në suaza të debatit, fjalimin hyrës do ta mbajë presidenti i Republikës së Maqedonisë Veriore, D-r Stevo 
Pendarovski. Në panelin do të marin pjesë edhe D-r Trajko Sllaveski, antar i komitetit ekzekutiv i 
VMRO-DPMNE, Ivana Tufegxhiq, deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë Veriore, dhe 
Kristijan Kastenja, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor në Senatin e Francës dhe D-r Katerina 
Kollozova, profesoreshë në Institutin për shkenca shoqërore dhe humanistike në Shkup. Ngjarja do të 
moderohet nga D-r Gordan Georgiev, udhëheqës i projektit. 

Në debatin janë ftuar përfaqësues të sektorit civil, përfaqësues të rinive të partive politike, studentë në 
vitet e fundit të studimeve politike dhe të drejtësisë, si dhe përfaqësues të bashkësisë diplomatike në RMV 
dhe përfaqësues të shoqatave ndërkombëtare të cilat punojnë në RMV. Ngjarja është e hapur për media.

Për ata të cilit nuk e flasin gjuhën Maqedonase do të sigurohet përthkim simultan.

Debati do të mbahet në 27 qershor, në orën 11 në hotelin Holidej In (salla Milenium 2).

Projektin që e shqyrton ISSHS është përkrahur nga fondacioni National Endownment for Democracy 
(NED). 

Duke marë parasysh numrin e kufizuar të vendeve në sallë, ju lusim që ta konfirmoni prezentën e juaj 
në mailin në vijim: : info@isshs.edu.mk apo në telefonin 02 3113059, më vonë deri orën 13.00 e martë 
25 qershor.

Me nder,
Gordan Georgiev
Udhëheqës i projektit
Personi për kontakt: D-r Kalina Leçevska (kalina.lechevska@isshs.edu.mk)
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