Міжнародний республіканський інститут
підтримка демократії в усьому світі
На четвертому десятилітті своєї діяльності Міжнародний республіканський
інститут (МРІ) працює над утвердженням свободи та демократії в усьому світі,
допомагаючи політичним партіям діяти більш конкретно та відповідально,
підтримуючи участь громадян у розробці державної політики та сприяючи
збільшенню ролі соціально маргіналізованих верств населення, включно з
жінками та молоддю, у політичному процесі.

МРІ та започаткована ним Жіноча демократична мережа
Сприяють появі
демократії там, де її
бракує

Допомагають
зміцнювати демократію
там, де їй загрожує
небезпека

Забезпечують обмін
передовим досвідом там,
де демократія працює
успішно

БАГАТОПАРТІЙНІ ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ
Розвинена багатопартійна система забезпечує можливість громадянам, що мають
схожі погляди з різноманітних питань, об’єднуватися, боротися за свої ідеї та
доводити свою думку до відома влади. Збалансовані та конкурентні багатопартійні
системи також допомагають спрямовувати громадське невдоволення в русло
конструктивної політичної полеміки заради досягнення змін і не допускати
насильства, що часто загрожує недемократичним країнам.

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ
Довіра громадян до державних інститутів має критично важливе значення для
сильної, сталої демократії. Завдяки своїй роботі МРІ сприяє спільному пошукові
державними посадовцями і громадянами шляхів вирішення проблемних громадських
питань і становленню більш відповідальної, прозорої та підзвітної влади.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ І ПРАВ ЖІНОК
Активна роль жінок у процесі прийнятті рішень сприяє зростанню економічного та
соціального добробуту країни, утвердженню процесів інклюзивного управління та
побудови миру. Своєю роботою з жінками МРІ забезпечує більшу участь жінок у
політичному житті, допомагає їм здобувати знання, необхідні для виявлення себе
на провідних позиціях у владі, політичних партіях та громадянському суспільстві.

ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Громадянське суспільство – це той простір, в якому беруть участь прості громадяни,
сприяючи розвиткові демократії. Через громадянське суспільство люди знаходять

шляхи вирішення проблемних питань громади, вимагають змін у державній
політиці, привертають увагу суспільства до актуальних питань, підвищують
громадянську активність, і все це разом - критично важливі складові реальної
демократії.

МОЛОДІЖНЕ ЛІДЕРСТВО
У багатьох країнах молодь віком до 30 років складає більшість населення. Залучення
цієї категорії населення до мирної участі в політичному процесі та виховання
небайдужого ставлення до майбутнього власної країни є вкрай необхідним
чинником успішного демократичного поступу.

ЗМІЦНЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
Проведення виборів ще не означає, що країна стала демократичною, але жодна країна
не може бути демократичною без регулярних, прозорих, відкритих і конкурентних
виборів з таємним голосуванням. Для забезпечення відповідності виборів цим
стандартам Міжнародний республіканський інститут організовує навчання для
місцевих учасників груп спостереження та оціночні місії передвиборчого процесу,
здійснює моніторинг виборів та оприлюднює звіти про їх результати.
МРІ підтримує Декларацію принципів міжнародних спостерігачів на виборах, а
місії міжнародних спостерігачів МРІ забезпечили від 1983 року моніторинг більше
ніж 200 виборів.

ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Вивчення громадської думки є вкрай важливим інструментом, за допомогою якого
МРІ допомагає політичним партіям більше прислухатися до виборців, а народним
обранцям усіх рівнів влади служити краще на благо громадян, сприяє більш
широкому залученню недостатньо представлених верств населення та громадян у
цілому до політичного процесу.

МРІ є неприбутковою та непартійною організацією. На нашому веб-сайті www.iri.org ви дізнаєтеся, як
можна підтримати роботу МРІ. Внески вираховуються з суми оподаткування.

