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Фонд социјалне и демократске иницијативе (ФОСДИ), има прилику
да и ове, као и током претходних година, сарађује са надлежним
институцијама и организацијама цивилног друштва на програму
спровођења Националног акционог плана (НАП 2) за примену Резолуције СБ УН 1325 – Жене, мир, безбедност.
Ове године реализујемо пројекат посвећен институционалном
унапређивању примене другог НАП-а, 2017-2020, са посебним циљем да пројектни
исходи допринесу креирању и развоју локалних планова и унапређивању рада и
функционисања родних механизама, као што су специјални саветници/це за родну
равноправност и особе од поверења, како у надлежним министарствима и осталим институцијама, тако и у локалним самоуправама и заједницама. Током реализације пројекта, почев од снимања документарног филма-интервјуа са битним
актеркама овог процеса, преко реализације фокус група у Чачку, Ужицу и Зрењанину, па до завршног догађаја, конференције одржане 28.11.2018 у Београду,
пројекат КРЕНИ НАПРЕД је унапредио консултативни процес, размену знања и искустава и надамо се да ће и очекивани исход и пројектни резултати битно допринети оснаживању и побољшању личне безбедности жена и породица, како у
локалним срединама, у снагама безбедности и одбране, тако и друштва у целини.
Пред вама су ауторски текстови, за процес веома битних особа које су радиле на
креирању и првог и другог НАП-а, као и изводи из обраћања учесницима конференције министарке проф.др Славице Ђукић Дејановић, госпође пуковник др
Катарине Штрбац и поверенице за равноправност Бранкице Јанковић. Успеху
пројекта, садржајним излагањима, самим тим релевантним закључцима и препорукама, значајно су допринели учесници и учеснице из локалних самоуправа и
организација цивилног друштва Ужица, Чачка, Крагујевца и Зрењанина. (А био је
и приличан број нас из београдских општина!)
Агенда Жене, мир, безбедност је развијена и као интегрална платформа НАТОа, Одељење јавне дипломатије и кроз активност Специјалне представнице за
Р1325, госпође Клер Хачинсон која је дала подршку и зналачки допринос садржају и будућем развоју сарадње са организацијама цивилног друштва. О томе и
ставовима Централноевропске мреже за родне политике/CEE GENDER NETWORK,
детаљније говори Даша Шашић Шиловић у свом ауторском тексту. О искуствима
у државама из региона говориле су Мемнуна Звиздић, извршна директорка организације Жене женама из Сарајева и Тамара Трипић, чланица Борда Централноевропске мреже.
Дефинисање закључака и артикулисање препорука за даљи рад било је „у надлежности“ потпуковника Горана Топаловића, експерта за мировне операције и
родне политике у сектору безбедности и наше Драгане Петровић.
Надамо се да ће закључци а нарочито препоруке бити прихваћене у органима
надлежним за спровођење НАП-а и да ће бити мотивишуће и за цивилни сектор
и медије.

Наташа МИЛОЈЕВИЋ , председница ФОСДИ-ја
КРЕНИ НАПРЕД
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Проф. др Славица
ЂУКИЋ - ДЕЈАНОВИЋ ,
министарка у Влади
Србије задужена за
демографију и популациону политику, отворила је конференцију
говорећи о значају теме
у контексту развојних
стратегија формулисаних, између осталих
значајних докумената и Агендом 2030. У свом обраћању нарочито је истакла:

„Агенда Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. године, која представља универзалан позив на деловање, усмерена је на
значајне глобалне изазове: окончање сиромаштва, очување планете и омогућавање
свима да живе у миру и просперитету. Спровођење Националног акционог плана од 2017.
до 2020. године за Жене, мир и безбедност
је комплементарно са спровођењем Агенде
2030 из два разлога. Први је тај што Циљеви
одрживог развоја, формулисани Агендом 2030,
у својој бити представљају акциони план за
оснаживање девојчица и жена у погледу образовања, запошљавања, родне равноправности
и свеопште укључености сваког појединца,
креирајући на тај начин друштво које брине
за све своје грађане. Други разлог је тај што
имплементација Агенде 2030, Националног
акционог плана за примену резолуције 1325
Савета безбедности Уједињених нација, као и
сваког другог плана развоја, за предуслов има
да се почне од јединица локалне самоуправе,
односно од појединаца који у њима живе.
Креирање сваке стратегије или акционог плана, било глобалног или националног, почиње
спознајом да се околности и услови у којима
живимо мењају. Промене карактеристичне
за савремено друштво, многе аспирације
и различити притисци живота, носе нове
вредносне обрасце који подразумевају виши
степен демократичности, родне једнакости,
равноправности и индивидуализма.

ни механизми родне равноправности попут:
особа од поверења, саветника за спровођење
Националног акционог плана, саветника за
род у цивилним и војним мисијама, али и
Координационо тело за родну равноправност
које је задужено за реализацију свих активности дефинисаних акционим планом. У свету
промена, потребно је јачати жену, њену личност, аутентичност, омогућити јој да одговори
на изазове, да учи, да ради на себи и да тражи
пут који јој највише одговара.
Иако су данас жене у формално-правном смислу изједначене сa мушкарцима, ипак морамо
рећи да су оне на местима одлучивања и у
телима законодавне и извршне власти неједнако заступљене. Зато је потребно наставити
рад на успостављању једнаких могућности за
све жене и мушкарце, односно равноправне
заступљености полова, посебно у политичком
животу Србије.
Тренутним сазивом Народне скупштине
председава жена, док је у структури од 250
народних посланика 94 жене. На челу Владе
се по први пут налази жена, а и 4 министарке
су чланице Владе. Са друге стране, када је у питању ситуација на локалном нивоу, само 6,6%
жена су председнице општина, а 31,2% жена су
одборнице у скупштинама општина и градова.
Национални акциони план нам даје плодно
тло за даље укључивање жена и њихову сигурност у ишчекивању усвајања Закона о родној
равноправности. Надам се да ће ова конференција, допринети даљем дијалогу и јачању
одговора на изазове са којима се сусрећемо
приликом спровођења Националног акционог
плана за Жене, мир и безбедност.
Министарка Ђукић-Дејановић се захвалила
ФОСДИ-ју и Наташи Милојевић на организацији конференције и препознавању важности
теме.

Влада Републике Србије, усвајањем Националног акционог плана за примену резолуције
1325, потврђује намеру да активно доприноси процесима изградње мира, стабилности
и безбедности и унапређењу људских права
жена. У државним институцијама су развије-
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Др Катарина ШТРБАЦ ,
пуковник Војске Србије, саветница Министра одбране за родну
равноправност, директорка Дирекције за
европске интеграције и
управљање пројектима
Министарства одбране РС. Дипломирала
је на Факултету народне одбране, а докторирала
2006. на Факултету безбедности у Београду, експерткиња је за ванредне ситуације и међународну
безбедност.
Неки од најзначајнијих радова објављених током
последње 4 године:
1. Branislav Milosavljevic, Veljko Blagojevic, Katarina
Štrbac, Corruption in Serbia-Political and Legal
Aspects, Zbornik naučnih radova sa međunarodne
konferencije: “Security, Extremism, Terorism,
Podhajska, Slovak Republic, 2014; 2. Група аутора,
“Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији‘‘ студија,
Институт за стратегијска истраживања, Београд
2014; 3. Др Катарина Штрбац, пуковник Др Станислав Стојановић Др Милован Суботић, мајор
Мр Бранислав Милосављевић, потпуковник
Сц. Вељко Благојевић, потпуковник Мр Милош
Миленковић, капетан Др Јасминка Симић, Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној
Европи до 2020. године, Медија центар Одбрана
Београд, 2015. године, 4. Katarina Štrbac, PhD,
Redefining the role of humanitarian organizations
in taking care of civilians during emergencies,

КРЕНИ НАПРЕД

CMDR COE Proceedings 2014-2015, Sofia, 2015
M-33; 5. Strbac, Katarina, NATO Science for Peace
and Security Series C: Environmental Security book
series (NAPSC), Implications of Climate Change
and Disasters on Military Activities. Floods in the
Republic of Serbia 2014: Response and lessons
learned, Springer, 2017; 6. Katarina Strbac,
Branislav Milosavljevic, NATO Science for Peace and
Security Series A: Chemistry and Biology, Strategic
aspects countering bioterrorism, chapter, Springer,
2018. 7. пуковник др Катарина Штрбац и потпуковник мр Бранислав Милосављевић, Новине у
заједничкој спољној и безбедносној политици
Европске уније, Зборник ‚‘Србија и свет у 2017.
години‘‘, Институт за међународну политику и
привреду, Београд, 2018.

ИЗЛАГАЊЕ НА ОТВАРАЊУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Задовољство ми је да вам представим практичне примере интегрисања родне перспективе
у свакодневни рад у систему одбране. Уједно ћу говорити и о подршци коју МО пружа
спровођењу Резолуције Савета безбедности
УН 1325 и сродних резолуција, реализацији
одговарајућих националних акционих планова, поштовању људских права и стручном
усавршавању кадра који се специјализује за
ову област. Многе оружане снаге су увиделе да
само заједно и мушкарци и жене могу допринети како систему безбедности, тако и личној
безбедности грађана и целокупном друштвеном развоју.
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Значајно је истаћи да су у изради другог по
реду плана за примену Резолуције 1325 Савета
безбедности Уједињених нација, као чланови
Радне групе Владе, равноправно учествовали
представници/представнице органа државне
управе (међу којима и четири припаднице
МО и ВС), као и представници/представнице
локалне самоуправе, академске заједнице,
организација цивилног друштва и независни
експерти и експерткиње. Израда документа је
била веома комплексна. Захтевала је усклађивање ставова и интереса великог броја актера
и већу укљученост организација цивилног
друштва, што представља значајан допринос
даљој демократизацији друштва.
Извештаји о примени Резолуције 1325 Савета
безбедности Уједињених нација - Жене, мир и
безбедност се почев од 2013. године, објављују
на сајту Министарства одбране и доступни су
на увид широј јавности, укључујући и организације цивилног друштва и медије. У складу са
другим Националним акционим планом (НАП)
за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир
и безбедност у Републици Србији, Одлуком
министра одбране од 30. јануара 2018. године,
именована је саветница министра одбране
за родну равноправност. Иако је Националним акционим планом предвиђено да ову
дужност обавља лице постављено на посебно систематизовано радно место, у пракси,
због мера штедње, ову дужност, поред својих
редовних послова обављам ја која сам и на
позицији директорке Дирекције за европске
интеграције и управљање пројектима Сектора
за политику одбране Министарства.
Именовањем и ангажовањем саветнице министра одбране за родну равноправност се кључ-
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ним руководиоцима система пружа прилика
да разумеју суштинске елементе ових концепата у контексту дугорочне користи за њихове организације, мисије, појединце, односно
чланове њихових организација, и друштва у
целини унутар кога делују.
У том својству сам 13. априла 2018. године, са
представницима UNDP SEESAC одржала састанак у вези са могућностима даље сарадње на
пројекту „Јачање родне перспективе у реформи сектора безбедности на Западном Балкану“. Наставак сарадње би омогућио да се на
примерима добрих пракси и налаза студије
развију препоруке за побољшање положаја
жена у Војсци Србије у наредном периоду.
У капацитету директорке Дирекције учествовала сам на Годишњој конференцији НАТО Комитета за родне перспективе (NCGP) и Годишњој
дисциплинарној конференцији у области
родних питања у војним операцијама, које су
одржане у периоду од 28. маја до 1. јуна 2018.
године у седишту НАТО у Бриселу. Учешћем на
овим скуповима обезбеђено је праћење новина у увођењу родних перспектива у оружане
снаге, као и поређење остварених резултата
система одбране Републике Србије са стандардима родне равноправности достигнутим у
другим партнерским државама. Успостављени
су и обновљени контакти са представницима
партнерских држава и међународних организација надлежних за сарадњу са Министарством одбране Републике Србије у области
родне равноправности. У Дирекцији је преведен и припремљен текст Политике имплементације Резолуције 1325 СБ УН о женама, миру
и безбедности, одобрене на нивоу Северноатлантског савета на нивоу сталних представ-
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ника. Текст је потом достављен надлежним
организационим јединицама МО и ВС, чиме је,
надам се, омогућено одржавање континуитета
праћења имплементације НАТО/ЕАРС политике за жене, мир и безбедност.
Учествовала сам у својству саветнице на Регионалној конференцији о женама, миру и
безбедности одржаној у Бечу од 13. до 14.
септембра 2018. године, у заједничкој организацији UN Women и ОЕБС-а, Аустријске развојне агенције и Глобалне мреже жена градитеља
мира (GNWP). Учешћем представника МО на
активностима које међународне организације
реализују у вези са родном равноправношћу,
омогућено је праћење трендова у наведеној
области од значаја за успешну примену Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН у Републици Србији.
Што се тиче родног механизма саветник/саветница за род у цивилним и војним мисијама, у периоду од 2011. до 2014. године су
организована четири курса за родне саветнике/саветнице команданата националних контигената у мултинационалним операцијама у
Центру за мировне операције Здружене оперативне команде генералштаба Војске Србије.
До сада је за обављање те дужности укупно
обучено 120 лица из МО и ВС, Министарства
унутрашњих послова и са цивилних факултета
у Републици Србији.
Поред тога, још пет лица из МО и ВС завршило је обуку за саветника/саветницу за род у
цивилним и војним мисијама у иностранству.
Услед чињенице да национални контигенти
Републике Србије у мултинационалним операцијама још увек (највећим делом) имају мали
број припадника, овај механизам није и практично успостављен.

На основу захтева Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одређена
је контакт-особа из Министарства одбране
која је задужена за родну равноправност.
У периоду од усвајања НАП до данас, константно је повећаван проценат жена запослених у
МО и ВС. Приликом запошљавања жене нису
имале приоритет, већ су равноправно разматране са осталим кандидатима, а за рад су их
препоручивали искључиво стручни квалитети.
Припадници МО и ВС похађају курс за обуку
инструктора у области родне равноправности
у Центру за безбедносну сарадњу RACVIAC (Република Хрватска), који се реализује уз подршку Нордијског центра за родну равноправност
у војним операцијама Оружаних снага Краљевине Шведске.
Приметан је тренд пораста броја жена које се
школују у Војној гимназији и на Војној академији и ВМА. Када је реч о малом броју полазница КША и ГШУ, то је због чињенице да
имамо мали број жена са високим чином, што
је услов за похађање виших нивоа усавршавања.
Да би се смањили проблеми са којима се
процес интегрисања родне перспективе
сусреће у систему одбране, неопходни су
снажно руководство, институционална
култура, обука, увежбавање, саветовање, и
развијање свести да је веома важно остварити родну равнотежу у оружаним снагама
у којима доминирају углавном мушкарци.

Механизам „особa од поверења“ успостављен је у МО и ВС на основу Инструкције о
избору и функцији „особa од поверења“, коју је
донео министар одбране 21. новембра 2013.
године. Тематске целине на обуци „особa од
поверења“ обухватиле су следеће садржаје:
дефиницију пола, рода и родних улога; родне
стереотипе и предрасуде; дефиницију дискриминације, антидискриминациони законски
оквир у Републици Србији; родну равноправност у реформи сектора безбедности, као и
упознавањем са садржајем НАП-а.
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Проф. др Божидар ФОРЦА
генерал-мајор у пензији

НАП ЈЕ ПАПИР - ПОТРЕБНА ЈЕ
ОДГОВОРНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ
На иницијативу организација цивилног
друштва у Србији, 20.
маја 2010. године у
канцеларији председника Владе Србије
(Мирко Цветковић) у
присуству председнице Народне скупштине (Славица Ђукић-Дејановић), представника цивилног друштва (Соња
Лихт) и Министарства одбране (генерал-мајор
Божидар Форца), одржан је иницијални састанак о почетку израде првог НАП-а. Постојала
су два предлога: 1) да Министарство одбране изради предлог НАП-а и достави осталим
органима Владе на став и мишљење и 2) да се
формира Радна група Владе, која би руководила израдом НАП-а. Прихваћен је комбиновани
предлог – формирати Радну групу Владе, а
Министарство одбране да формира Радни тим
као техничку подршку. Већ у јуну су формиране обе групе, а ради веће ефикасности и ефективности, радне групе су радиле заједно као
мешовити тим. Циљ је био да се НАП усвоји до
краја 2010. године, на десетогодишњицу доношења Резолуције 1325 Савета безбедности УН.
По ко зна који пут показало се да је мотив
јачи од знања. Без претходног искуства, са
оскудним информацијама, али са наглашено
исказаном жељом, пре свега, припадница Министарства одбране – Управа за стратегијско
планирање, уз подршку представница цивил-

Лепа Арамбашић, одборница у
Скупштини града Зрењанина:
Од кога креће имплементација? Дајте нам
смернице. Од великог значаја нам је била
фокус група на којој смо сазнали о НАП-у
за Р 1325.
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ног друштва и учешће представника других
организација система безбедности, израђен је
предлог НАП-а који је усвојен у децембру 2010.
године. Циљ је остварен. Србија се сврстала у
ред тада малобројних држава које су прихватиле иницијативу Генералног секретара УН и
израдиле сопствени НАП.
Први НАП је обухватио само организације
система (сектора) безбедности, тежишно
Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, БИА, Управу царина и друге. Таква оријентација се чинила логичном, с обзиром на
основне поруке Резолуције 1325 СБ УН.
Садржајно, НАП је имао: Увод, седам поглавља
и два прилога. Кључни делови НАП-а били су
седам поглавља у којима је утврђено седам
општих циљева, 17 посебних циљева и 108
активности за њихову реализацију. Прво поглавље је било сасвим логично успостављено, а
односило се на формирање институционалних
тела и механизама родне равноправности која
нису постојала у нашој пракси. Од другог до
петог поглавља су суштински садржаји НАПа, који прате Резолуцију 1325: заступљеност,
одлучивање, укључивање и заштита. Шесто и
седмо поглавље били су Едукација и Медији.
Шесто и седмо поглавље је наметнула потреба за едукацијом у најширем смислу, али
и широм распрострањеношћу и подршком
друштва, за шта су медији један од кључних
инструмената.
Цела 2011. година је утрошена за формирање
институционалних тела и механизама родне
равноправности. И поред те чињенице, разни
организациони делови система безбедности
различито су поступали. У позитивном смислу,
предњачили су Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова и БИА. Најефективније тело у периоду 2011-2013. година
било је Мултисекторско координационо тело,
које је усмеравало комплетно спровођење НАПа у систему безбедности. У каснијем периоду,
значајнију улогу преузео је Политички савет.
Прво јавно слушање о реализацији НАП-а у
Народној скупштини 2011. године показало је
неколико значајних момената: 1) исправност
усвојених поглавља, посебно поглавља један,
шест и седам, 2) различитост у поимању и
примени НАП-а у појединим деловима система
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Прва сесија: Јелка Јовановић, Божидар Форца, Биљана Стојковић

безбедности, 3) оријентацију на заступљенст
и учешће жена у одлучивању у систему безбедности и 4) превелика очекивања цивилног
сектора.
Први НАП, у целини посматрано, био је
смео и снажан искорак Републике Србије,
а његова израда и усвајање за свега неколико месеци, јесте довољан разлог за сваку похвалу. Тај НАП је био екстензиван по
садржају, недовољно прецизан у визији,
са, можда и нереално, постављеним циљевима, а у организацијско-функционалном
смислу концентрисан само на систем безбедности. У њему је видљив раскорак између оних који су га радили и оних који је
требало да га реализују.
Кључне резултате првог НАП-а, официјелно,
дао је Политички савет у садржају Другог НАП.
Очевидно, реч је о: формирању институционалних тела и већине механизама

родне равноправности; повећању заступљености жена „у униформи“, њиховом учешћу у одлучивању, као и учешћу
у активностима међународне сарадње и
едукацији. Свакако, све то је утицало да је
Србија прва земља изван састава ЕУ која
је добила Индекс родне равноправности
Европског института за родну равноправност (ЕИГЕ).
НАП је папир. За његову реализацију нужни предуслови јесу: консензус политичке
моћи, свеобухватан програмски оријентисан процес, који садржи информацију
по дубини, објективно утврђена промена
коју треба да донесе и неподељена одговорност у реализацији. Потребна је СТРАТЕГИЈА. Уз снажну захвалност особама које
су изнеле израду првог НАП-а, од свега наведеног по мало (мало више) недостајало је у
реализацији Првог НАП-а.

Нуна Звиздић, извршна директорка нво Жене Женама, Сарајево:
Сва законска регулатива против родно заснованог насиља је упитна. Да ли се вама чини да се
насиље смањило, или се повећава, или сад препознајемо само нове облике?
Знате ли да је и Сирија имала НАП за Р 1325?
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Др Биљана СТОЈКОВИЋ ,
виша саветница, Сектор за антидискриминациону политику и родну
равноправност Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања; била
је кључна ауторка и
координаторка израде
оба Национална акциона плана за примену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, мир и безбедност у Републици Србији, који су израђени за период примене
од 2010-2015. и 2017-2020. године. Такође, била је
руководилац Аналитичке групе Министарства одбране и Војске Србије за праћење примене поменутих планова (2011-2017), секретарка Политичког
савета Владе за спровођење НАП-а за примену
Резолуције 1325 СБ УН (2012-2017) и организаторка
бројних семинара, конференција и међународних
скупова на ову тему, те ауторка бројних научних
радова у области људских права.

НАЈВАЖНИЈИ ПОДАЦИ О НАЦИОНАЛНОМ
АКЦИОНОМ ПЛАНУ – 2017-2020
Усвајањем другог Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН у Републици Србији, Влада је потврдила раније исказану намеру да активно доприноси процесима
изградње мира, стабилности и безбедности,
унапређењу људских права жена и то, пре
свега, у свом непосредном окружењу у региону југоисточне Европе, затим и у Европи кроз
свеобухватан процес европских интеграција,
и у свету учешћем представника Републике
Србије у мултинационалним операцијама и на
међународним скуповима посвећеним миру,
положају жена и безбедности.
Општи циљ у Националном акционом плану
(2017–2020) је унапређена безбедност жена у
друштву интегралном применом Резолуције
1325 СБ УН у Републици Србији у областима
превенције, учествовања, заштите и опоравка, уз већу укљученост жена у очувању мира
и безбедности на нивоу локалне заједнице.
Свако од пет посебних поглавља у Националном акционом плану има декларисане посебне циљеве.
Циљне групе: Полазећи од Посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности из маја 2015. године, истиче се проблем
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Виолета Марковић, одборница у
Скупштини града Чачка:
Сваки вид дискриминације је једно
извршено насиље. Кад систем не реагује на насиље додатно доприноси да се
жене осећају мање безбедно.

изложености безбедносним ризицима вишеструко дискриминисаних жена, од којих се у
поменутом извештају посебно апострофирају:
жене са инвалидитетом, Ромкиње, жене старије од 50 година, жене избеглице и интерно
расељене жене, жене са села, самохране мајке,
жене из мањинских група, жене жртве насиља,
жене другачије сексуалне оријентације или
родног идентитета и жене из неразвијених
сеоских подручја. Слична анализа положаја вишеструко дисриминисаних група жена наводи
се и у редовним годишњим извештајима Повереника за заштиту равноправности за 2014. и
2015. годину.
Структура плана: Важно је истаћи да Национални акциони план (2017–2020) има увод и
пет тематских области: актери, институционална тела и механизми, превенција,
учествовање, заштита и опоравак, као и
три прилога у којима су садржани: (1) списак
међународних и докумената Републике Србије
који су били консултовани у изради Националног акционог плана, (2) модел извештавања и
(3) преглед скраћеница коришћених у плану.
Декларисани циљеви упет тематских области ,
као и предвиђене активности, носиоци активности и партнери, потребни ресурси и показатељи учинака усмерени су ка унапређењу свих
аспеката безбедности жена у друштву, у наредном петогодишњем периоду спровођења Националног акционог плана. Редовна буџетска
средства неопходна за реализацију активности
предвиђених Националним акционим планом,
током израде тог плана јасно су опредељена
у Министарству одбране и у Министарству
културе и информисања, док су остали органи
државне управе и локалне самоуправе позвани да планирају и определе средства у складу
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са пројекцијама и могућностима, у оквиру
утврђеног лимита за планирани буџетски период и уз ангажовање донаторска средства.
У току израде Националног акционог плана
(2017–2020) усвојен је Закон о спречавању насиља у породици, а била је у плану израда и усвајање и Закона о бесплатној правној помоћи,
као и измена и допуна постојеће Националне
стратегије за спречавање и сузбијање насиља
над женама у породици и партнерским односима. Осим тога, у јулу 2017. године образован
је и Сектор за антидискриминациону политику
и унапређење родне равноправности у оквиру
Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања.
У другом по реду Националном акционом плану (2017-2020), задржана је структура институционалних тела и механизама, успостављена
током спровођења претходног Националног
акционог плана (2010-2015), с тим што је, на
основу сугестија из јавних консултација, прво
поглавље уместо „Институције“, названо „Актери“, јер се организације цивилног друштва и
појединци као актери у спровођењу плана не
могу сврстати у институције. Такође, на основу
резултата евалуације спровођења тог плана,
предвиђене су новине у смислу успостављања
Оперативног тела, јединственог модела извештавања и контакт-особа за спровођење
Националног акционог плана на свим нивоима реализације плана у наредном петогодишњем периоду.

рије за људска и мањинска права и руководиоци механизама родне равноправности у
Републици Србији, али треба да буде мањег
бројчаног састава него у периоду од 2011. до
2015. године (до 11 лица) и да се у његов састав
именују лица по функцији коју обављају.
• Оперативно тело Владе се стара о реализацији циљева и задатака Националног акционог плана и чине га стручњаци у Координационом телу за родну равноправност, чији
рад треба оснажити софтвером за аутоматску
обраду података о спровођењу Националног
акционог плана и партнерском подршком
свих носилаца активности наведених у плану.
• Комисија за праћење спровођења Националног акционог плана је надзорно тело
које образује Народна скупштина и Скупштина АП Војводина, а чине је представници/це
посланичких група.
• Аналитичке групе и истраживачки тимови су институционална тела образована
у појединим институцијама у систему безбедности ради обављања функције планирања и праћења реализације активности,
спровођења родне анализе и извештавања
о резултатима спровођења Националног акционог плана у пракси, на основу утврђених
индикатора. На нивоу јединица локалних самоуправа, организација цивилног друштва,
научних и истраживачких институција и медија функцију планирања и праћења реализације активности, родне анализе и извештавања обављају именовани појединци, тј.
контакт особе за спровођење Националног
акционог плана, који могу бити већ имено-

Тамара Трипић, чланица Управног одбора Централноевропске мреже за родне политике:

Тачније, предвиђено је да се образују:
• Политички савет Владе за спровођење
Националног акционог плана треба да остане
највише политичко тело, које чине државни
секретари, председник Координационог тела
за родну равноправност, директор Канцела-

КРЕНИ НАПРЕД

Како изгледа примена НАП-а у региону?
Националистичко подстрекивање које
је довело до сукоба у региону поново
постаје доминантна реторика на овом
простору. Доношење одлука је измештено из институција у центре моћи.
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вани координатори за родну равноправност,
контакт особе за забрану мобинга, забрану
дискриминације и слично, уз допунску едукацију о Резолуцији 1325 СБ У
• Механизам родне равноправности „особе од поверења” јесу лица која пружају
примарну колегијалну помоћ, чији мандат
и функционисање се регулишу посебним
интерним актом (инструкцијом) и чија се
функција додатно оснажује перманентном
едукацијом и разменом добрих пракси.
• Саветник/саветница за спровођење
Националног акционог плана јесте механизам за увођење родне перспективе у
политике и програме органа државне управе
и локалне самоуправе, који се стара о стварању потребних предуслова за реализацију
циљева овог плана.
• Саветник/саветница за род у свим цивилним и војним мисијама је механизам за
увођење родне перспективе у систем безбедности, а који се остварује кроз присуство
једног/једне саветника/саветнице у МнОп,
или у случају бројнијег контингента, неколико саветника у МнОп, а увођење такве дужности у праксу Републике Србије представља
један од задатака предвиђених Националним акционим планом (2017–2020), у складу
са праксом у војним и цивилним мисијама
Уједињених нација и Европске уније.
• Независни мониторинг треба да и даље
врши јавност у целини, којој путем медија
треба пружити информације о свим фазама
и резултатима спровођења Националног
акционог плана (2017–2020). Надгледање
над испуњавањем циљева и реализацијом
активности Националног акционог плана за
примену Резолуције 1325 СБ УН, у складу са
својим делокругом, може да врши: Повереник за заштиту равноправности, Заштитник
грађана, Повереник за информације од
јавног значаја, као и представници удружења
грађана (организација цивилног друштва),
академске заједнице и медија).. Неопходно је
обезбедити у свим фаза ма процеса независног мониторинга учешће и одговарајућих
тела на покрајинском и локалном нивоу која
се баве родном равноправношћу.

Сандра Миљаковић, студент
проректор универзитета у Крагујевцу:
Постоји родна неравноправност на
нивоу 8 универзитета у Србији. Радна
група за доношење Закона о студентском организовању има 15 чланова од
којих сам само ја жена! Какву ја поруку
добијам у својој двадесетдругој години
када сам стално суочена са сексизмом и
стереотипима. И, нажалост, то почиње у
кући и породици.

ноправности у друштву, стварањем једнаких
родних могућности за жене и мушкарце
у планирању, програмирању, извршењу
буџетских средстава и контроли о томе како
расподела буџетских средстава утиче на
положај жена и мушкараца. Овај механизам
је већ успостављен у Министарству одбране на основу Националног акционог плана
(2010–2015), а од 2016. године се уводи као
пракса у 28 органа државне управе, на основу Стратегије за родну равноправност (2016–
2020), Инструкције Министарства финансија
и активности садржаних у Плану активности
за спровођење Стратегије родне равноправности (2016–2018) и у Националном акционом плану за примену Резолуције 1325 СБ УН
(2017–2020).
• Изворе верификације резултата спровођења Националног акционог плана ће
представљати редовни извештаји Политичког савета Влади, који ће, као и у претходном периоду спровођења плана, бити
доступни на увид широј јавности на сајту
Министарства одбране, до оспособљавања
домена о Националном акционом плану
за примену Резолуције 1325 СБ УН на сајту
Владе и његовог ажурирања од стране Оперативног тела.

• Родно одговорно буџетирање подразумева
операционализацију политике родне рав-

10

ЖЕНЕ, МИР, БЕЗБЕДНОСТ

Бранкица ЈАНКОВИЋ ,
повереница за заштиту равноправности,
изабрана 27. маја 2015.
на седници Народне
скупштине Републике
Србије. Пoвeрeник
зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти je нeзaвисaн, сaмoстaлaн
и спeциjaлизoвaн држaвни oргaн фoрмирaн нa
oснoву Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje из 2009.
гoдинe. Нoрмативни oквир рaдa Пoвeрeникa зa
зaштиту рaвнoпрaвнoсти чинe Устaв Рeпубликe
Србиje, рeлeвaнтни мeђунaрoдни дoкумeнти и
oпшти и пoсeбни aнтидискриминaциoни зaкoни
Рeпубликe Србиje. Зaдaци oвoг држaвнoг oргaнa
су спрeчaвaњe свих видoвa, oбликa и случajeвa
дискриминaциje, зaштитa рaвнoпрaвнoсти физичких и прaвних лицa у свим oблaстимa друштвeних
oднoсa, нaдзoр нaд примeнoм прoписa o зaбрaни
дискриминaциje, кao и унaпрeђивaњe oствaривaњa
и зaштитe рaвнoпрaвнoсти.

УЛОГА НЕЗАВИСНОГ НАДЗОРНОГ ТЕЛА
Спровођење резолуције 1325 је од изузетне
важности за унапређење положаја жена у
друштву, стога је од великог значаја наставак
спровођења договорених активности за што
бољу имплементацију промовисаних принципа као и изналажење адекватних приступа
за праћење напретка. Национални акциони
план за спровођење резолуције за период од
2010 – 2015 је покренуо један значајан процес у
области која је одувек била оптерећена предрасудама и дискриминацијом. Покретање тог процеса захтевало је велику решеност и пре свега
политичку вољу да би се истински и успешно
спровео. Ипак, искреним залагањем и заједничким радом државних органа и цивилног
сектора који су били укључени у његово спровођење, први циклус НАП-а се може окарактерисати као успешан. Постављени су темељи за
даље спровођење и разбијена је илузија да је
сектор безбедности резервисан само за мушку
популацију.
Процес инклузије жена у сектор безбедности је
праћен дубоко укорењеним стереотипима али
је такође и од суштинског значаја за положај и
безбедност жена у друштву. Укључивање жена
у сектор безбедности у глобалу, а нарочито на
позиције одлучивања, представља неопходан
и неизбежан корак за увођење родне перс-

КРЕНИ НАПРЕД

пективе у безбедносне јавне политике и подизање нивоа људске безбедности уопште.
У периоду спровођења првог НАП-a, како је
наведено у Извештају Политичког савета, повећана је укупна заступљеност жена у систему
безбедности за 4,13% (од 27,40% 2010. године
на 31,53% 2015. године); повећана је укупна
заступљеност жена у одлучивању (командовању/руковођењу) у систему безбедности за
5,21% (од 14,47% 2010. године на 19,68% 2015.
године); повећано је учешће жена из система
безбедности у активностима међународне
сарадње, отворени су сви облици и нивои
школовања и едукације у војсци и полицији
за партиципацију жена; реализован је велики
број активности усмерен на едукацију запослених у систему безбедности из области родне
равноправности; покренуте су иницијативе за
измену и допуну постојећих стратегијских и
нормативних докумената или за израду нових докумената ради спречавања насиља над
женама; предузете су поједине делотворне
мере за подршку женама ради бољег усклађивања њихове професионалне и породичне
улоге; успешно су вођене медијске кампање
за запошљавање жена у оперативни састав
војске и полиције и за пријем девојака у Војну
академију, Војну гимназију и у Криминалистичко–полицијску академију; реализована је евалуација спровођења Националног акционог
плана и успостављени су односи сарадње свих
актера укључених у примену Резолуције 1325
СБ УН у земљи, као и у оквиру међународне
сарадње. Повереник за заштиту равноправности је дао допринос наведеним активностима упућивањем препоруке Војној гимназији,
након спроведеног поступка по притужби,
у којој се наводи да је неопходно ускладити
текст конкурса за следећу школску годину са
антидискриминационим прописима и уклонити услов из конкурса којим се онемогућавају
девојчице да конкуришу за упис у Војну гимназију. По овој препоруци је поступљено, а
резултати њене примене су видљиви из године у годину кроз проценат заинтересованости
и проценат примљених девојчица, у односу на
укупан број ђака.
Уз одавање признања органима надлежним за спровођење НАП-а за уложени труд
и посвећеност, морам да истакнем потребу
за убрзаним радом и још бољим резултатма,
када је у питању повећање процента учешћа
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Гордана Савић, Ужички центар за људска права и демократију/ Мрежа 1325
Ако живот учинимо безбедним на нивоу месне заједнице, онда ће бити и друштво безбедно. У
припреми НАП-а сам схватила да се све налази на локалном нивоу и да ја могу да неке ствари имплементирам у нашем локалном АП-у: ПРЕВЕНЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЗАЈЕДНИЦИ.

жена у оперативним пословима у сектору
безбедности, као и у процесу едукације војних и полицијских кадрова, како бисмо у не
тако далекој будућности могли да говоримо о
равноправном односу полова у сектору безбедности у глобалу, на хијерархијској лествици унутар система и нарочито у процесу
доношења одлука, односно на позицијама
одлучивања.
Други НАП за спровођење Резолуције 1325 Савета безбедности УН, који је усвојен у мају 2017.
и важи за период 2017-2020, је донео одређене
новине у областима у којима су уочени недостаци приликом примене претходног НАП-а.
Пре свега, сама израда је праћена широким
консултативним процесом у коме су учешће
узели Повереник за заштиту равноправности, представници државне управе и локалне
самоуправе, академске заједнице, организација цивилног друштва и независни експерти
и експерткиње. Важно је нагласити да су узети
у обзир и резултати унутрашњих и спољних
евалуација резултата претходног плана.
Једна од важних новина када су у питању институционална тела, односно у ширем смислу
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актери, јесте успостављање Оперативног
тела - јединственог модела извештавања, које
је у односу на претходни акциони план заменило Мултисекторско координационо тело,
али и увођење контакт-особа за спровођење
Националног акционог плана на свим нивоима реализације плана у периоду спровођења.
Видљив је и напредак по питању средстава
опредељених за спровођење предвиђених активности. Такође, унапређен је и систем индикатора, који су пре свега квалитативног карактера, док је предвиђено да постојећи оквир
квантитативних индикаора буде унапређен
вођењем родно осетљиве статистике. Повереник је дао свој допринос овом процесу,
између осталог, израдом анализе пресека
стања: „РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“ у оквиру процеса
праћења препоруке мера за остваривање родне равноправности упућеној свим јединицама локалне самоуправе. Такође, Повереник је
објавио публикацију „Медији, род и извештавање у ванредним ситуацијама, која сагледава медијско извештавање у току ванредних
ситуација са родног аспекта и има за циљ да
пружи смернице новинарима о томе на који

Друга сесија: Ненад Ковачевић, Наташа Цвијовић, Виолета Марковић,
Босиљка
ЖЕНЕ,
МИР,Божић
БЕЗБЕДНОСТ

начин извештавати уз поштовање људских
права и достојанства, у складу са стандардима
професије. Важно је споменути и предвиђено
унапређење правног оквира, као предуслова
унапређења положаја жена у друштву.
Од нарочитог значаја је и процес укључивања
локалних заједница у систем безбедности и
унапређења родне равноправности, који је
прокламован у новом акционом плану. С тим
у вези потребно је пре свега пружити подршку
формирању локалних савета за безбедност у
свим општинама у Србији, подстаћи њихову
сарадњу са локалним органима унутрашњих
послова и најзад, омогућити унапређење
њихових капацитета, како би могли што ефикасније и целисходније да поступају у оквиру
својих надлежности, а у циљу унапређења нивоа безбедности на локалном нивоу. Наравно,
један од предуслова за ефикасан рад локалних
савета јесте и равноправно учешће жена у његовом раду, а требало би подстаћи и подржати
и израду локалних стратегија за безбедност.
Поштујући специфичност сваке конкретне средине и ситуације, чије познавање и јесте велика предност сваког појединачног локалног
савета за безбедност, потребно је спровести
мапирање безбедносних ризика и деловати
стратешки и циљано у складу са потребама.
Такође, потребно је редовно пратити различитe факторe који утичу на безбедност у локалним срединама уз помоћ прецизних и адекватних индикатора, за шта је неопходна подршка
стручне и академске јавности.
Да би систем могао да функционише и да
би се НАП у пракси реализовао, потребни су
разумевање, воља и подршка свих надлежних
органа, укључујући и институцију Повереника
за заштиту равноправности и организација
цивилног друштва.
Такође, од изузетне је важности пружање
подршке механизмима за родну равноправност унутар сектора безбедности, као што су
особе од поверења и саветници за род у цивилним и војним мисијама, како би се женама
максимално олакшао приступ колегијалне
помоћи о питањима родне равноправности. Можда и кључни корак у овом процесу
јесте интензивније укључивање мушкараца
и подизање свести о чињеници да је питање
родне равноправности у систему безбедности

КРЕНИ НАПРЕД

Бранислав Митровић, председник Скупштине града Ужица:
Ова тема још увек није схваћена, има
много спутавања да би се озбиљно њоме
бавили. Имамо огромно неповерење у
институције, не само у Србији. Мислим да
су жене те које могу да поврате поверење
у институције. Нама је потребна једна
свеукупна реформа.

опште питање, које се тиче свих његових припадника.
Док се очекују први извештаји Оперативног
тела о примени Националног акционог плана
за 2017. и 2018. годину, желим да нагласим
да институција Повереника за заштиту
равноправности континуирано прати
активности у вези са НАП-ом и применом
Резолуције СБ 1325, у складу са улогом
независног надзора, дефинисаном у самом плану, сматрајући да је њихова пуна
имплементација један од кључних услова
за постизање равноправности у нашем
друштву. Такође, поздрављамо активно
учешће релевантних организација цивилног друштва у креирању и праћењу спровођења НАП-а, са надом да ћемо кроз заједничке напоре у својим сферама учинити
да примена новог НАП-а у Србији буде
ефикасна и успешна.

Стојанка Лекић, посланица
Скупштине АП Војводине:
Неко одозго то треба да им каже, то како
примењивати НАП. Идеја о успостављању
координатора на локалном нивоу који би
се бавио родним политикама и имплементацијом закона и планова. Неко ко ће
пренети стечена знања.
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Фокус група у Ужицу

Утисци након радионица
о НАП-у одржаним у Ужицу,
Зрењанину и Чачку
Др Зорица МРШЕВИЋ
ради као научна саветница Института
друштвених наука у
Београду. Заменица
Заштитника грађана
Републике Србије за
родну равноправност,
била је у периоду
од 2008. до почетка
2011. године. Предавала: Comparative feminist
jurisprudence at Law School University of Iowa 199697, Theory of Violence and Women‘s Human Rights at
the Central European University in Budapest 2001 to
2004. Феноменологију насиља и Студије рода на
Факултету за европске правно-политичке студије
у Новом Саду пет година, од 2008. до 2013. Била је
саветница Мисије ОЕБС-а у Србији за питања родне
равноправности од 2001. до 2008. године и програм менаџерка Оксфамовог регионалног женског
програма од 2000 до 2001. Ауторка је 24 књиге
и преко 400 научних радова из области права,
теорије насиља, родне равноправности, људских
права жена и других маргинализованих група и
криминологије. Новије монографије су: Трансродно лице правде, Право на јавно окупљање у Србији
– стање и перспективе, Насиље и ми – ка друштву
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без насиља, Злочин мржње, говор мржње и графити мржње – разумевање повезаности и одговори
на претње, Квалитативна анализа медијског извештавања насиља над женама, Ка демократском
друштву – родна равноправност, Ка демократском
друштву – изборни систем квота.

ПРИМЕНА НАП-а НА ЛОКАЛУ – КОЈА
КАРИКА НЕДОСТАЈЕ?
По мени је главни проблем што је НАП у
погледу примене у застоју, па оптимистични
наслов “Крени напред”, заправо јесте добар
као подстицајна мантра, али не одражава
стварност у којој, изгледа, у потпуности мањка
ма каква примена, на којој би могло/требало
градити бољитак, тј. напредак, односно од које
би се кретало даље, напред.
Знам, наслов пројекта не може да се мења,
али узнемиравајућа је чињенице да НАП стоји
у месту непримењен. Како ствари стоје, још
мало па ће бити и заборављен.
Почетком седамдесетих писала је Лидија
Склевицки да после женских победа по правилу долази до заборава, што у ствари значи,
губљење већег дела резултата тих победа. Да
ли због замора, личних пропуста и анимозитета, или што патријархат као ефикасна машинерија империје увек ефикасно узврати ударац,
или из било којих разлога, тек треба да прођу

ЖЕНЕ, МИР, БЕЗБЕДНОСТ

године, ако не и деценије да неке нове жене
поново покрену неке исте нове/старе теме,
одавно елабориране и адактиране. Као да се
стално поново почиње из почетка, открива
„топла вода“, троши женска енергија на неке
одавно добијене битке, које олако изгубимо
прерано одустајући од примене.
Да нема донација иностраних организација,
цела прича око НАП-а једва да би постојала. И не само у вези НАП-а. Као да се српско
друштво и власти (ма којих партијских боја)
једноставно навикло да “то нешто” није домаћи трошак, да то некако „природно и нормално“ треба да плаћају међународне организације, а ми ћемо сви колективно да чекамо
на програмске и финансијске стимулансе са те
стране као да се то не тиче свих нас, као да то
није наша кућа, у којој као да нам нису потребни бољи, егалитарнији односи, више родне и
сваке друге равноправности.
Сматрам зато да овај скуп треба да има и ту
неку опомињућу ноту, да не желимо да нам се
то опет, изнова, по ко зна који пут дешава, да
тражимо и захтевамо да одговорне институције ураде свој део посла...
Додуше, истини за вољу, није то само случај
са јавним политикама које се односе на жене,
већ скоро две деценије, пишу се стратегије,
закони, платформе, разни елаборати, анализе
и сл. али слабо шта се од тога заиста у пракси
примењује. Кључна је политичка воља, па ако
је има, има и примене, а ако не, онда ништа,
заборавимо. Та паралелна стварност у којој
постоје многа документа јавних политика свих
врста сада је већ прилично нарасла.
Велики пропуст се десио на самом почетку,
приликом писања и усвајања НАП-а када, у
ентузијазму због настајања једног квалитетног

КРЕНИ НАПРЕД

Зорица Мршевић
Резолуција је обавезна за све чланице
ОУН! То је обавеза и државе Србије.

документа, нисмо сви уочили да његова, можда
главна карактеристика, локализовање примене, није праћена обавезом било кога да с тим
документом упозна локалне актере. Ко од њих
или ко од нас баш редовно ишчитава владине
сајтове да би уочио да се на њима налази нешто што би могло да буде од интереса и користи? Остало је да на основу добре среће, добре
воље, информација из невладиног сектора, да
примете да би ту било доста посла у вези са
применом и доста користи од примене.
Радионице у Зрењанину и Чачку више, а у
Ужицу нешто мање, показале су да предвиђени локални актери и актерке једноставно
нису упознате са постојањем НАП-а. Неки су
сазнали из медија, неки приватно, неки нису
уопште знали све до доласка „Крени напред“
пројектне радионице у њихову средину да
НАП уопште постоји.
Институције су одговорне за примену активности из НАП-а у својој средини, али не и да
обилазе градове и општине са задатком да
информишу о постојању НАП-а. Стална конференција општина и градова можда чека
средства од међународних организација, да
би почела промоцију НАП-а, а можда чак ни
то, можда сматрају да се њихов посао завршио
учешћем у креирању тог документа. Невладине организације које су добиле финансиране
пројекте за спровођење неких активности

Фокус група у Чачку
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Фокус група у Зрењанину

НАП-а на локалну, то и раде, али су оне ретке,
а ретка су и места где се то десило. Медији понешто преносе, углавном оно што се у погледу
НАП-а дешава у Београду.
Све у свему, пројекат „Крени напред“ одиграо
је веома важну улогу (мада можда она није
била примарно у фокусу пројектних актвности), а то је да упозна локалне средине са
постојањем тог документа, са могућностима,
циљевима и бенефтима његове примене.
Причале/и смо о питањима безбедности и
неопходности да жене на почетку 21. века
морају да имају своје адекватно место у свим
концептима безбедности, како оним традиционалним, државноцентричним, тако и оним
фокусираним на људску безбедност. Институције, Превенција, Учествовање, Заштита и
Опоравак делови су тог документа у којима се
обрађују готово сви аспекти људске безбедности, све оно за шта лично и можемо и треба
да будемо заинтересоване.
Резимирајући утиске са три радионице могу да
кажем да по ко зна који пут уживам у женској
енергији и спремности да се ствари промене,
да се и учествује али и иницирају промене
набоље. Али, не могу да занемарим осећај нелагоде због непримењивања НАП-а. Локалне
актерке и актери су сви лично компетентни и
релативно добро позиционирани да би могли
да примењују НАП, да су знали да треба. Они
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су се осећали нелагодно што нису знали, ми
смо се осећали нелагодно што смо их нашим,
можда превише ентузијастичним а нереалним
очекивањима довели у незгодну ситуацију да
се осећају „прозвани“ и да им је нелагодно.
Ми смо се осећале нелагодно јер смо схватиле
да смо пропустиле да, учествујући у писању
текста НАП-а, уградимо и активности његове
промоције у локалним срединама. Сви смо се
осећали нелагодно јер нам није јасно ко је, у
датим оклностима, требало да дисеминира
идеју примене НАП-а у локалним срединама, а
још нелагодније нам је бло када смо схватили
да је то суштински недостатак тог документа у
коме једноставно недостаје та информациона
карика која треба да повеже документ са применом на локалу.
Укратко, шта нам је чинити да НАП профункционише, то је по мени основно питање на које би требало да дамо одговор.
То је уједно и задатак сваког наредног
корака. Јер ако се жели да се крене напред,
онда мора неко пре свега, онако како је
урађено у оквиру одржаних радионица
пројекта „Крени напред“, да обиђе локалне
средине и упозна их са чињеницама НАП-а.

ЖЕНЕ, МИР, БЕЗБЕДНОСТ

Мр Светлана ЈАНКОВИЋ ,
(недавно пензионисана)
потпуковница Војске
Републике Србије позната је боркиња за родну
равноправност, недискриминацију и превазилажење сексизма и
мизогиније у систему
безбедности. Објавила
је шеснаест научних радова у којима преиспитује
учешће жена у оружаним снагама савременог доба
(током 2017. и 2018.г.). Значајан допринос је остварила учешћем у изради првог и другог Националног акционог плана за примену Резолуције Савета
безбедности Уједињених нација 1325 „Жене, мир и
безбедност“. Редовно је обучавала своје колегинице
и колеге у униформи (и без ње), о значају родне равноправности у Војсци Републике Србије. Награђена
је 2017. наградом “Анђелка Милић” за допринос
унапређењу родне равноправности. Била је именована за контакт особу испред Министарства одбране у сарадњи са Координационим телом за родну
равноправност Владе Републике Србије. Докторанткиња је на Факултету безбедности у Београду

ПОТРЕБНЕ СУ КОНКРЕТНЕ МЕРЕ
Платформа Жене, мир и безбедност добила
је на важности од момента доношења прве
резолуције Савета безбедности УН на ту тему
2000. године, али је реализација била спора и
некохерентна. Потребно је било осам година
за разумевање значења процеса интегрисања
родних аспеката, разумевања које иде корак
даље од простог успостављања равнотеже
између броја мушкараца и жена.
Искуства жена у сукобима и њихове специфичне потребе у постконфликтном контексту се у
овој земљи и даље занемарују, мада се мењају
погледи на способност жена да се делотворно
ангажују у напорима за изградњу и одрживост
мира. Међутим, тек кад у потпуности будемо
разумевали стварну вредност интегрисања
родних аспеката у мировне процесе и када
будемо деловали сходно томе, утицаји реализованих активности предложених у националном
акционом плану за спровођење Резолуције
1325 и другим стратегијама са својим акционим
плановима, постаће видљиви, чак и на локалу.
Разлози за спори напредак у реализацији
платформе Жене, мир и безбедност кроз НАП у
Србији:

КРЕНИ НАПРЕД

• неоправдано дуго трајање процеса доношења НАП-а („ход“ од годину и по дана),
• мањак капацитета и непосвећеност укључених актера/ки
• недоследно успостављање институционалних механизама (негде нису ни формирани,
а негде не функционишу),
• недовољно опредељивање средстава за реализацију активности из буџета (за већину активности предвиђена донаторска средства) и
• недостатак стратешке акције за упознавање
и приближавање са донетим НАП-ом.
Потребно је: предузети конкретне мере ради
боље повезаности институционалних механизама, али и повезаност са појединачним и
општим циљевима постављеним у националном акционом плану. Без јасне везе између
наведених циљева и мера које се предлажу за
остварење тих циљева тешко је реализовати
било који план, па и овај.)
Даље, потребно је успоставити хомогени сет
инструмената јавних политика које би утицале
на спровођење НАП-а.
Потребно је и:
• учинити јаснијим индикаторе, разрадити
временску динамику и одредити приоритете (краткорочно и дугорочно планирање),
одредити линије одговорности, определити
буџетска средства и пратити и евалуирати
напредак и изазове;
• учинити транспарентним извештаје и припремати се правовремено за ажурирање
односно доношење трећег НАП-а!
Позитивни утисци са ових фокус група су да је
видно да постоји жеља за акцијом, спремност
на даљу едукацију о овој теми, без обзира на
недостатак финансијских средстава, постоји
осећај обавезе да се план примењује, кохезивност за бољу безбедност у свом граду, није
било политичких конотација.
Моје примедбе се односе на одсуство неких
структура (јединице Воjске и Полиције), мало
мушкараца, недовољну обавештеност учесника о теми.
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Даша ШИЛОВИЋ-ШАШИЋ ,
председница CEE GENDER NETWORK(Загреб, Хрватска)

(НЕ)НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ
Централно европска мрежа за родну
равноправност је
чланица NATO CSAP
(Civil Society Advisory
Panel). Циљ панела
је да саветује НАТО
структуре око провођења УНСБ резолуције 1325.
17 организација из целог света су на панелу
а CEE GENDER NETWORK је у његовом Управљачком комитету (Steering Committee). Панел
је ревитализиран од како је постављена нова
специјална представница НАТО Генералног
секретара, Клер Хачинсон. Панел се састаје једном годишње, успостављен је редовни билтен
и комуникација. Међутим, треба нагласити да
је CSAP аутономно тело цивилног друштва (и
једино такво у НАТО-у) и на основу договора
чланица Панела делује унисоно у заступању
ставова, а не свака организација појединачно.
Централно европска мрежа (CEE NETWORK)
постоји већ 25. година током којих се посебно
политички залагала са прогресивним снагама
у региону за окончање рата, заштиту жена
у рату, те послератни ратни развој који би
се темељио на равноправности, социјалној
правди, људским правима, владавини права
и посебно обезбеђивању равноправности
жена, родне равноправности и уопште gender
mainstreaming у овим друштвеним, политичким и економским условима. Зато смо и
иницирале и касније руководиле током целе
деценије OSCE STABILITY PACT GENDER TASK
FORCE. Тиме је у име CEE NETWORK-a руководила Соња Локар коју сви знате, а која је била
извршна директорица наше мреже.
Где смо сада у односу на данашњу агенду?
Направљени су озбиљни захвати за обезбеђење родне равноправности у легислативи,
уставима, законима итд. Међутим, стварност
не показује изузетан напредак у спровођењу.
Учешће жена у војним формацијама, као и
грађење капацитета војске да се понаша по
принципима родне равноправности је свакако
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добар корак напред. У НАТО- у смо виделе да
се највећи напредак у спровођењу НАТО платформе за родну равноправност постигао баш
у војскама земаља чланица. Највећи напредак
су направили Скандинавци, Канађани, Британци… много теже иде са политичком страном
НАТО-а. Ту и даље владају предрасуде, непознавање материје и чак и недоумице. Међутим, на последњем састанку Саветодавног панела, у разговору са челницима НАТО осећа се
спремност за ригорозније спровођење агенде
Жене, мир, безбедност и резолуције 1325.
На нашим регионалним састанцима, као и
европским и међународним контактима, укључујући и оне са челницима НАТО, изразиле
смо, као социјалдемократкиње и чланице прогресивног политичког покрета, забринутост за
развој догађаја у нашем региону. Не треба заборавити да ми припадамо оном феминистичком покрету који је био један од покретача, те
учесник свих мировних покрета од почетка 20.
столећа па до данас. Нисмо успеле да спречимо нити Први светски рат нити Други светски
рат нити хладни рат. Али смо активно учествовале у њиховом окончању, мировним операцијама и пост-ратовској изградњи. Али да ли
смо сви као друштва и независне земље извукле поуке посебно сада када славимо окончање Првог светског рата? Да ли смо извукли
поуке из ратова, сасвим непотребних, ратова
на Балкану?
• Чини се да нисмо баш савладали лекције и
као да, у погледу садашње ситуације на Балкану, затегнутих односа, јачањем национализма и те реторике, звецкањем оружја и наоружавањем, те политичким опортунизмом
оних који су на власти да упадају у замку, сад
већ “хладноратовског” надметања великих
сила посебно Америке, Русије и Кине, сваке
на свој начин, у региону.

Босиљка Божић, Савет за родну
равноправност Зрењанин:
Ако успемо да се удружимо бар око једне
идеје, ми смо победиле!

ЖЕНЕ, МИР, БЕЗБЕДНОСТ

Наташа Цвијовић, одборница у Скупштини града Чачка:
Не плашимо се ако подигнемо глас против, али наша лојалност (према мушким колегама) нас
кошта. Потребна је едукација запослених у локалним самоуправама на свим нивоима.

• Забринуте смо!
• Садашње стање озбиљно угрожава демократске реформе, угрожава људска права и
женска права, спутава развој јер се средства
црпе за половне авионе и њихове ремонте, наоружавање, производњу и продају
оружја што се поносно саопштава јавности
као супер “бизнис” и државни приход (да не
говоримо о ономе што зарађују појединци
и препродавци!), чињеница да границе нису
регулисане и да се стално заоштрава … А
сиромаштво расте. Замислите када би се део
од БДП-а који се троши на војску искористио
да сва деца имају шта да једу (свако пето дете
у ХР живи у сиромаштву!), да се уложи у школство и запошљавање, да се уведу мере које би
спречиле одлив мозгова, радне снаге, људи…
И због свега тога сматрамо да се сви морамо
заложити за промену оваквог стања ствари.
Феминистичке организације и форуми жена
прогресивних, социјалдемократских партија.
Као што историја показује, ми не можемо на то
утицати саме.
Предлози и ставови око НАП 2017-2020:
• Као што се види из искуства НАП често завршава као лист наших жеља и стремљења. Како

КРЕНИ НАПРЕД

га спроводити? Да ли је временски оквир реалистичан? Који су проблеми у имплементацији
до сада? Да ли је финанцирање адекватно?
Зато подржавамо све оне активности и мере
које могу ићи у том правцу – повећање жена у
војним формацијама, њихово стручно усавршавање, јачање капацитета војног особља да
спроводи принципе родне равноправности и
изнад свега обуку и мере за јачање капацитета
за сарадњу са цивилним друштвом. Савремена
војска такође мора да се понаша по канонима
демократије и да штити људска права. Ти капацитети морају бити у стању да спроводе УН СБ
резолуције – 1325 и 1225.
Зато смо у Саветодавном панелу организација
цивилног друштва НАТО-а чије организације
чланице заступају исте ставове. Зато подржавамо и овај програм - праћење спровођења
НАП 2017-2020 у Србији, у организацији ФОСДИ-ја и Наташе Милојевић, која је чланица нашег Саветодавног тела, а у сарадњи са институцијама и организацијама Републике Србије.
Искуства у овом раду, ставови, препоруке и
акције су значајни за регион, а допринеће постављању Саветодавног панела организација
цивилног друштва при НАТО-у као независног
саветодавног тела.
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ЗАКЉУЧЦИ и ПРЕПОРУКЕ
Имајући у виду све чињенице и ставове исказане како у фокус групама, тако и на панелима конференције и у ауторским текстовима, сагласили смо се да су ово што следи

ЗАКЉУЧЦИ:

• Међу учесницима фокус група у локалним срединама је видан недос-

татак информација о НАП-у 2017-2020; то је последица недостатка комуникација на релацији институције на националном нивоу – локалне
самоуправе, као и чињенице да комуникација и размена није адекватна
ни међу локалним органима власти, локалним механизмима и организацијама цивилног друштва;

• неопходно је утврдити: ко иницира спровођење НАП-а, ко брине о размени информација, ко спроводи активности;

• потребно је едуковати циљне групе (и јавност у целини) о томе шта је
свеобухватни концепт безбедности;

• присутне су (у последње време и више него раније) предрасуде и стереотипи не само у систему безбедности, него и у женском покрету, у медијима, самим тим у укупној јавности;

• тема људска безебедност, сигурност сваког појединачно, није општеприсутна, а требало би да буде;

• недостаје координација активности – системска институционална активност;

• и даље много тога зависи од „политичке воље“;
• мора се успоставити спровођење активности НАП-а тако да буде самоодрживо, односно да не зависи од појединачних промена актера, од
политичке воље, и од промењивих фактора

• нема свести да је безбедност (сигурност) основно људско право – недостаје култура конзумирања тог права;

• важно је да се разуме нови концепт људске безбедности као појединачан и свеобухватан систем и друштвена вредност

• постоји свест дела политичког естаблишмента на локалу о неповерењу
грађана у институције;

• медији недовољно и неадекватно информишу о теми;
• грађани не показују интересовање да учествују (као последица неадекватног информисања).
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ЖЕНЕ, МИР, БЕЗБЕДНОСТ

ПРЕПОРУКЕ:

• побољшати међусобну комуникацију, тако да се релевантне информације и искуства деле као заједнички капитал-вредност;

• неопходна је кампања за подизање јавне свести;
• увести редовну, континуирану едукацију о значају безбедности;
• потребна је промена у смислу усаглашавања са савременим токовима
концепта безбедности;

• подстаћи и унапредити улогу медија, потребни су медијски садржаји без
сензационализма, стереотипа и мизогиније;

Најважније: НЕОПХОДНО ЈЕ УМРЕЖАВАЊЕ СВИХ АКТЕРА и КАМПАЊА У ЈАВНОСТИ како би се свe напред наведено и постигло!

Драгана Петровић , чланица УО ФОСДИ-ја
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