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ПРЕДГОВОР
„Ако се крећете у правом смеру,
све што треба да урадите је
да наставите да се крећете“
Идеја о изради Тематског зборника радова „Жене у сектору безбедности – регионална перспектива“ потекла је са међународне конференције „Жене у сектору безбедности – Резолуција 1325 СБ УН“ која је
одржана од 14. до 15. октобра 2010. године у Београду, у организацији
Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије, а уз финансијску подршку Министарства одбране Краљевине Норвешке. Циљ Конференције био је размена регионалних и међународних искустава из области примене Резолуције 1325 СБ УН о
женама, миру и безбедности и упознавање са активностима које се у међународним организацијама (УН, Савет Европе, ЕУ, НАТО, ОЕБС) предузимају с циљем афирмације критеријума родне равноправности у сектору безбедности. Током конференције разматрани су и начини да се
побољша ниво регионалне сарадње у овој области. Конференција је
уједно представљала и наставак рада Министарства одбране Републике
Србије на изради Националног акционог плана за имплементацију Резолуције 1325 СБ УН и била је прилика да познаваоци ове проблематике поделе своја искуства и размене информације о улози жена у сектору
безбедности десет година након њеног усвајања.
Током конференције разговарано је о достигнућима и ограничењима у вези са применом Резолуције 1325 СБ УН, приступима држава региона имплементацији Резолуције као и о улози жена у оружаним конфликтима, мировним и операцијама изградње мира. Значајан сегмент
Конференције односио се на конкретне предлоге како побољшати регионалну сарадњу у области безбедности и родне равноправности.
Нека излагања и дискусије најавиле су интересантан приступ и
отворила нова питања. Исказано је интересовање за један шири контекст
наговештавајући постојање потребе да се излагања и дискусије прошире као израз појачане потребе актуализације.
У међувремену Република Србија је 23. децембра 2010. године на
Влади усвојила Национални акциони план за имплементацију Резолуције 1325 и већ ради на његовом спровођењу. Од усвајања једног општег програмског документа какав је Национални акциони план, до
5

остваривања циљева које он поставља предстоји дуг пут. Колико брзо
ће се тим путем ићи зависи, свакако, од објективних препрека које при
томе треба савладати, али и од количине ентузијазма с којим се на тај
пут креће. Наравно, ентузијазам је променљиво стање, стиче се и губи,
нараста и сплашњава у зависности од перцепције значаја и перцепције
остварљивости задатих циљева.
Садржај зборника је структуриран у четири тематске целине: (1)
Жене и безбедност – теоријски аспекти; (2) Резолуција 1325 СБ УН –
међународни контекст; (3) Национални акциони планови за примену
Резолуције 1325 СБ УН у региону; (4) Регионална сарадња у спровођењу Резолуције 1325 СБ УН. Посебан део зборника чине текстови у којима су дате корисне информације о актуелним дешавањима у вези са
родном равноправношћу у сектору безбедности као што су: Прва искуства повереника за заштиту равноправности у случајевима родно засноване дискриминације; Билтен Род и безбедност; Сет приручника о
родним питањима и реформи сектора безбедности-приказ; Термини о
родној равноправности из Војног лексикона.
Радови презентовани у зборнику сугеришу у појединостима различите одговоре на питања шта у будуће треба чинити на различитим нивоима - глобалном, регионалном и националном, да би било мање препрека на путу ка вишим стандардима родне равноправности у сектору
безбедности. Међутим, гледано у целини они исказују релативно висок
степен сагласности по кључним питањима. Наиме, оно што се препознаје као заједнички именитељ у тим сугестијама јесте: прво, залагање
за изграђивање ваљаних критеријума за оцену достигнућа у различитим доменима родне равноправности; друго, утврђивање приоритета у
односу на које би требало да се пројектују будући задаци тако да се гарантује да суштина буде испред форме, заједнички интерес испред појединачног; треће, потенцирање значаја сарадње, пре свега на регионалном нивоу, као предуслова за максимално искоришћавање објективно
постојећих могућности.
др Јованка Шарановић
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проф. др Драгана Дулић,
Универзитет у Београду – Факултет безбедности

ФЕМИНИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Сажетак: Током последње две деценије двадесетог века феминистичке перспективе коначно скрећу пажњу на себе и у оквиру теорија
међународних односа, где посебно место налазе у студијама безбедности. У раду је представљена генеза развоја феминистичких студија, са
нагласком на кључним ауторима и њиховим доприносима признавању
феминистичког приступа као равноправног у оквиру ових дисциплина. Посебно су објашњени утицај родних теорија на развој људске безбедности, као и значај Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених
нација о женама, миру и безбедности.
Кључне речи: међународни односи, студије безбедности, феминизам,
феминистичке теорије, род, људска безбедност.

Увод
Дисциплина међународних односа била је једно од последњих
области која је напокон постала отворена и за феминисте, и у поређењу
са другим дисциплинама улазак феминистичких перспектива у теорију
међународних односа (у даљем тексту ТМО) догодио се релативно касно. Тек је касних 1980-их и почетком 1990-их низом конференција,1
као и појавом неколико књига,2 феминистичка ТМО напокон скренула
на себе пажњу.
Од касних 1980-их феминиситчка критика тзв. „традиционалне“
ТМО била је једна од најприсутнијих напора да се разобличе бројне
предрасуде и пристрасности ове дисциплине, а нигде то није било
1

2

Три конференције (1988–1990) су заслужне што је феминизам ушао у званичан домен
ТМО: конференција у Лондонској школи економије и политичких наука (London School
of Economics, LSE) 1988. године; конференција на Универзитету Јужне Калифорније
(University of Southern California), и конференција 1990. године у Велслију (Wellesley).
Jean Bethke Elshtain, Women and War (1987), Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases
(1989), J. Ann Tickner, Gender in International Relations: Feminist perspectives on achieving
global security (1992), V. Spike Peterson and Anne Runyan, Global Gender Issues (1993),
Christine Sylvester, Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era (1994).
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толико манифестно као у случају студија безбедности и стратешких
студија. Ова критика је оптуживала ТМО што је као научна дисциплина игнорисала феминистичке радове као пуноправне теоријске
доприносе и нарочито што је игнорисала род као друштвено изграђен систем симболичког значења који ствара хијерархије које почивају на асоцијацијама мушких и женских карактеристика.3 Већ на почетку се критика померила од констатације да жене нису део државне структуре до питања како мушке и женске карактеристике структуришу хијерархије и односе моћи – од критике андроцентричких
концепата ТМО који еманирају из непосредованих категорија - „мушкарци“ и „жене“ – до критике друштвене стварности која подржава
специфичне односе неједнакости. Проблематизовањем основа традиционалне ТМО феминисти су оспорили и главне концепте ове теорије: „сувереност“, „границу“, „непријатеља“, „цивилизованост“,
„домаће“, „међународно“, итд. Преиспитивањем кључних концепата
ТМО, настојали су да помогну да феминиситчка емпиријска анализа
светске политике буде што дубља и проницљивија, али и да преобрази стварност ове политике.4
Феминистичке теорије и безбедност
у међународним односима
Феминизам доводи у питање саму класичну традицију у ТМО и
њен институционализовани контекст који питања о рату и миру промовише у главне области истраживања. Он не само што констатује
„правила игре“ као нешто што је увелико етаблирано традиционалним
друштвеним аранжманима, већ овој традицији поставља питања о смислености њених приступа, значења и њиховом хијерархијском устројству – речју, о њеним нормативним и вредносним претпоставкама које
су све само не неутралне. Он се пита како ове претпоставке утичу на
нас да доносимо вредносне судове који нам омогућавају да људе и ствари одређујемо као легитимне и нелегитимне.
Феминистичке теорије међународних односа, и у оквиру њих, студија безбедности, значајно се разликују по својим епистемологијама и
методологијама. Део објашњења лежи у томе што се феминизам не може
3

L. Sjoberg (2010), “Introduction”, in L. Sjoberg (ed.), Gender and International Security, (London: Routledge), стр. 3.
4
Millennium: Journal of intemational Studies, 1989, Vol. 18, No. 2, стр. 245–253.
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једнозначно одредити, на што су указивали бројни аутори.5 Тако се феминистичке теорије крећу од позитивистичких (Каприоли), до критичких, деконструктивистичких и/или постмодернистичких (Силвестер).
Богатство феминистичких идеолошких и дисциплинарних избора, како
у теорији међународних односа, тако и у међународним студијама безбедности (International Security Studies, ISS), подстакло је неке ауторе да
феминизам виде као својеврсни „микрокосмос“ – наглашавајући његову
специфичну епистемолошку и методолошку позицију.6 Имајући у виду
епистемолошку разноликост феминизма,7 допринос који он даје студијама безбедности и изградњи једног алтернативног схватања безбедности
треба сагледати у светлу конвергенције његових различитих верзија. Феминистичка теорија безбедности је изникла из међу-идеолошке, трансепистемолошке и вишегласне дебате која се, између осталих, водила између многих видова феминизма и ограничених постмодерних перспектива. Ову теорију такође одређује дубока онтолошка и епистемолошка
различитост у односу на доминантне теорије међународних односа. То
се пре свега односи на три доминантна теоријско-политичка феминистичка приступа, „емпиристички феминизам“, „феминизам становишта“ и „пост-модерни феминизам“. Ова три приступа третирају појам
рода на различит начин (и сходно томе ослањају се на различите концепте безбедности – „људску“, „обухватну“ и „кооперативну“), али ипак
су сагласни да је родна анализа предуслов сваког суштинског пројекта
друштвене промене. Према њиховом тумачењу родна анализа води томе
да не останемо само на терену специфично „женских питања“ и омогућава не само да идентификујемо жене као посебан случај, већ да испитамо како и „женственост“ и „мужевност“ производе родно одређене међународне односе. Полазећи од ове премисе, феминистичке теорије су се
5

Између осталих то су: Peterson, V. Spike (1992), “Security and Sovereign States: What is at
Stake in Taking Feminism Seriously”, in Gendered States: Feminist (Re)Visions of International Security, (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers), стр. 31–64; Jan Jindy Pettman, (1996),
Worlding Women: A Feminist International Politics, (Routledge); Sylvester, Christine, “Empathic Cooperation: A Feminist Method for International Relations”. Millennium, 23/2 (1994), стр.
315–334; Marchand, Marianne H., (1998), “Different Communities/Different Realities/Different Encounters: A Reply to J. Ann Tickner”, International Studies Quarterly 42, стр. 199–204;
Caprioli, Mary (2004), “Feminist IR Theory and Quantitative Methodology: A Critical
Analysis”, International Studies Review, 6, стр. 253–269; Steans, J. (2006), Gender and International Relations 2nd edition (New Jersey: Rutgers Press).

6

Barry Buzan & Lene Hansen (2009), The Evolution of International Security Studies, (Cambridge University Press, Cambridge), стр. 208.

7

Brooke Ackerly, Maria Stern, & Jacqui True, (eds.), (2006), Feminist Methodologies for International Relations, (Cambridge: Cambridge University Press).
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фокусирале на родно одређене и посредоване односе моћи као и на њихове етичке импликације и последице. Род за феминисте функционише
и као „организатор знања“, како у друштвеним наукама, тако и у безбедносним институцијама.8
Инкорпорирање родне анализе обелодањује скривене односе моћи
у друштву и показује шта је оно што се цени а шта се маргинализује; и
како игнорисање ових односа и хијерархија суштински искривљује оно
што би иначе могло да представља адекватне и добронамерне политичке одлуке и иницијативе. Увођење родне анализе у транзициону правду, на пример, окончало би „есенцијализацију“ жена као жртви и мушкараца као насилника, и проблематизовало би ове стереотипе и симплификације. Циљ је да се осветле родно посредовани друштвени односи, хијерархије и претпоставке како би се дошло до сложеније и веродостојније слике ових односа, уместо да они почивају на лажним
премисама, да би потом могло да се утиче на активности усмерене на
транзициону правду.
Другим речима, није довољно само додати или увести жене, нити
чак нагласити како и колико род обликује међународне односе, већ је
важно променити начине на које ТМО производи и шири знање. Увиђање да епистемолошке претпоставке имају политичке импликације
имало је двоструко дејство на феминизам. С једне стране, оно је подстакло једну унутрашњу „теоријску самосвест у погледу интелектуалних претпоставки феминистичке анализе“.9 На пример, жене Трећег
света и „обојене“ жене су довеле у питање способност било које посебне групе жена, а посебно западњачких жена, да „знају“ шта је то што
представља прави интерес свих жена. Са друге стране, ово је довело до
установљења андроцентричне основе наука тиме што су доведене у питање епистемолошке претпоставке са негативним друштвеним или политичким последицама за жене. Наиме, mainstream научне анализе су
прихватиле уврежену претпоставку да су жене смештене унутар одвојене сфере домаћег (приватног) живота, у којој се баве пословима који
немају никакве везе са уобичајеним активностима које припадају теорији и пракси ТМО – као што су рат, кризно одлучивање, формирање
режима, трговина итд, док су у јавну сферу смештене апстракције (држава) које маскирају мушки идентитет (такмичарски, рационалан, его8

9

Elisabeth Prügl, “Gender and War: Causes, constructions, and critique”, Perspectives on Politics 1, no. 2 (2003), стр. 337.
Mary E. Hawkesworth, “Knowers, Knowing, Known: Feminist Theory and Claims of Truth”,
Signs 14, no. 3 (Spring 1989): 533–556, (536).
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истичан, који стреми освајању моћи и власти). То што су мушкарци
подразумевали да „знају“ каква је женска природа, способности, ограничења, итд., постало је предмет жестоке критике феминиста од самог
почетка, управо зато што су мушкарци то „знање“ користили за оправдање друштвеног и политичког подређивања жена.10 На пример, на
епистемолошко питање „ко може бити легитимни носилац знања“? одговор је у историјском значењу био „то нису жене“.11
Али, нагласимо, феминисти нису заинтересовани да уводе неку
„родну варијаблу“ која би напросто била придодата већ постојећем
корпусу традиционалне ТМО – тако што би, на пример, унели неку наводну равнотежу између мушког и женског принципа у међународну
политику, односно, додали/или извана унели у традиционалну теорију
ТМО историјски искључене или изузете гласове оних који су били
прикључени „домаћој/приватној сфери“. Ово би се свело на то да се
нормативни фокус на жене и женственост постави као противтежа мушком и мужевном. Међутим, када се род, mutatis mutandis, родна анализа озбиљно схвате то може једино да води суштинском преиспитивању традиционалних категорија и претпоставки како традиционалне
политичке теорије тако и ТМО. Овде се треба подсетити да је феминизам поглед на свет који истражује како је род друштвено конструисан,
производећи субјективне идентитете којима видимо и сазнајемо свет.12
Свет је за феминисте у потпуности обликован родним значењем те се
он не може другачије сазнавати него кроз родну перспективу, те стога
и не постоји неко родно неутрално становиште о свету.
Феминисти су довели у питање државно-центричну анализу
(не)безбедности и сукоба, посебно њено превиђање родне димензије,
не-државних актера и свакодневног живота. Прве феминистичке анализе су се окренуле „женској свакодневици“: где су оне, шта раде, како
их шира и ужа заједница види, и сл. Синтија Енлоу (Cynthia Enloe) је
говорила о важним, иако занемареним улогама жена у органима управљања и војсци. Феминисти су такође скренули пажњу на одсуство же10

Carol Gilligan (1982), In a Difference Voice, (Cambridge, Mass.: Harvard Press) је покренула
бројна питања у вези начина на који су родно пристрасне претпоставке утицале на научну методологију и изградњу теорија.
11
Порицање да жене могу у потпуности да буду рационални актери има дугу историју. Још
је Аристотел веровао да може да на основу биологије докаже да су жене и физички и
ментално инфериорне у односу на мушкарце, као и да оне имају способност да расправљају али не и да доносе пуноважне одлуке.
12
V. Spike Peterson (1991), “The Radical Future of Realism: Feminist Subversions of IR Theory”,
Alternatives, 16, 1, стр. 67–106.
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на на руководећим положајима и у економском домену. Са све учесталијим увиђањем мана и ограничења при изједначавању биолошког пола и рода, „друга генерација“ феминиста је током 1980-их померила
фокус на род. Сходно широком одређењу, род је социјално конструисан систем симболичног значења које ствара друштвене хијерархије
што почивају на опаженим асоцијацијама мушких и женских карактеристика. Тако се питање померило од тога има ли или нема жена у државним структурама на питање како мушке и женске одлике структуришу хијерархије и односе моћи. Убрзо су феминисти показали у својим истраживањима упечатљиву повезаност мушких обележја (колико
год да су она локално одређена) са моћи и власти, док су женска обележја поистовећивана са слабошћу и пасивношћу. Иако су неки феминисти веровали да је могуће променити родне односе уз помоћ државе,
велики број њих је показао како политике и програми намењени оснаживању жена и преображају родних односа, како на политичком тако
и на развојном плану, често заправо поново учвршћује родне хијерархије и женску подређеност.13
Богата разноликост и сучељавање различитих феминистичких
дискурса – либералног, радикалног и пост-модерног, неко ће видети
као снагу а неко као слабост, када је реч о тежини доприноса који феминизам даје теорији међународних односа, mutatis mutandis студијама безбедности. Разноликост може да представља и снагу пошто феминистичка критика почива на различитим сегментима разних дисциплина и уводи рефлексиван став о значењу феминизма и опасностима универзализовања претпоставки коју генеришу сами феминисти. Разноликост може представљати и слабост јер може да води тенденцији да упростимо расправу тако што ћемо све ’феминизме’ третирати као један и јединствен и на тај начин погрешно тумачити допринос феминиста дискурсу људске безбедности и студијама безбедности
уопште.
Ипак, епистемолошке, методолошке и аналитичке расправе о
родном референтном објекту безбедности указале су на својеврсна
ограничења феминиситичких приступа. Одређеније речено, превише
је простора дато емпиријски фокусираним, теоријски слабо утемеље13

Lowe-Morna, C. L. (ed) (2004), Ringing up the Changes: gender in southern African politics
(Johannesburg: Gender Links); Meyer, M. K. & E. Prugl, eds., (1999), Gender Politics in
Global Governance (Oxford: Rowman and Littlefield); Gouws A., (2005), “Shaping Women’s
Citizenship: Contesting the boundaries of state and discourse”, in A. Gouws (ed) (Un)thinking
Citizenship (Cape Town: UCT Press).
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ним истраживањима која су комбиновала различите приступе и превише се бавили конкретним питањима: секс-трафикингом на релацији Исток-Запад (Pickup, 1998; Petersen, 2001; Berman, 2003; Jackson,
2006);14 силовањем и сексуалним насиљем као инструментом рата (Rogers, 1998; Stanley, 1999; Hansen, 2001; Denov, 2006);15 женама и децом
борцима као и насиљем према супротном полу у ратном и мирнодопском окружењу (R. C. Carpenter, 2003, 2006; Alison, 2004; Sjoberg and
Gentry, 2007),16 итд.
Феминистичке ТМО су се принципијелно профилисале и одређивале у противставу према водећим ТМО, не само кроз критику водећих
теорија већ конституисале и као, условно речено, „паралелна теорија“
која истражује питања која су ван интереса ових теорија.17 Захваљујући
специфичним темама које су постале предмет расправа и истраживања
„феминистичка ТМО“ се временом конституисала као нека врста поддисциплине ТМО, са пратећим академским конференцијама и панелима, специјализованим часописима и издавачким кућама, секцијама у
професионалним организацијама, итд. У синергији са феминистичким
14

Fracine Pickup, “Deconstructing Trafficking in Women: the Example of Russia”, Millenium,
94:4, 1998, стр. 995–1021; Karen Lund Petersen, “Trafficking in Women: the Danish
Construction of Baltic Pronstitution”, Cooperation and Conflict, 36:2, 2001, стр. 213–238;
Jacqueline Berman, “(Un)Popular Strangers and Crisis (Un)Bounded: Discourses of Sextrafficking, the European Political Community and the Panicked State of the Modern State,
European Journal of International Relations, 9:1, 2003, стр. 37–86; Nicole Jackson,
“International Organizations, Security Dichotomies and the Trafficking of Persons and
Narcotics in Post-Soviet Central Asia: A Critique of the Securitization Framework”, Security
Dialogue, 37:3, 2006, стр. 299–317).
15
Jane Rogers, “Bosnia, Gender and the Ethics of Intervention in Civil wars”, Civil Wars, 1:1,
1998, стр. 103–116; Penny Stanley, “Reporting on Mass Rape in the Balkans: Plus Ça Change,
Plus C'est la meme Chose? From Bosnia to Kosovo”, Civil Wars, 2:2, 1999, стр. 74–110; Lene
Hansen, „Gender, Nation, Rape: Bosnia and the Construction of Security”, International
Feminist Journal of Politics, 3:1, 2001, стр. 55–75; Myriam Denov, “Wartime Sexual Violence:
Assessing a Human Security Response to War-affected Girls in Sierra Leone”; Security
Dialogue, 37:3, 2006, стр. 319–342.
16
R. C. Carpenter, “Women and Children First: Gender, Norms, and Humanitarian Evacuation
in the Balkans 1991–1995”, International Organizations, 57:4, 2003, стр. 661–694; Miranda
Alison, “Women as Agents of Political Violence”, Security Dialogue, 35:4, 2004, стр. 447–464;
Laura Sjoberg and Caron E. Gentry (2007), Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence in
Global Politics, (Zed Books, London).
17
Sandra G. Harding, (1986), The Science Question in Feminism (Ithaca: Cornell University
Press); J. Ann Tickner, “You Just Don’t Understand: Troubled engagements between feminists
and IR theorists”, International Studies Quarterly 41, no. 4 (1997); Annick T. R. Wibben,
“Feminist International Relations: Old Debates and New Directions”, The Brown Journal Of
World Affairs, Winter / Spring 2004, Volume X, Issue 2, стр. 97–114.
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мировним студијама које су нешто старијег датума,18 феминистичка
ТМО је постала равноправни ривал mainstream ТМО.
Феминисти не говоре једним гласом када се залажу за увођење
родне анализе у теорију међународних односа, и посебно, у студије безбедности. Од феминистичког емпиризма, представљеног радовима
Лурд Банеире (Lourdes Baneria) и Ребеке Бланк (Rebecca Blank), до
постмодернистичког приступа рату од стране Бете Елстајн (Ј. Bethe Elstein), емпиријског истраживања Џудит Стим (Judith Stiehm) о женама
у америчкој војсци, до епистемолошких текстова Адриен Харис (Adrienne Harris) и Ињестре Кинг (Ynestra King), не заборављајући књигу
коју су приредили Шерон Мекдоналд (Sharon MacDonald), Пет Холден
(Pat Holden) и Ширли Арденер (Shirley Ardener) 1988. године посвећену женским перспективама о рату и миру, ратовању и насиљу кроз
историју и садашњост, феминисти су допринели теорији међународних
односа новим и свежим увидима.19
Заједничко полазиште ових различитих феминистичких струја јесте истраживачки императив да проучавање међународних односа мора да се одвија у знаку идентификације и објашњења друштвене стратификације и неједнакости који се одвијају на плану глобалних односа.
Отуда феминисти нападају само језгро ТМО. Ова теорија је била резервисана за мушкарце, као што је и владајуће тумачење државе обликовано мушким анализама и искуством. Из ових увида феминисти изводе
свој генерални став о роду који представља истовремено и нешто што
треба да уочимо али и сочиво кроз које треба да посматрамо свет. Тако,
на пример, и поред афирмативног приказа који је дао Киохејн (Keohane), феминисти су му приговорили то што феминизам посматра као
неки предмет који треба проучавати уместо да феминистичким очима
проучава ТМО.
Истраживање социјалне конструкције женствености и мужевности
износи на видело односе моћи у којима су жене као друштвена категорија типично недовољно представљене, а родна разлика политизована.20
Родни идентитет и разлика представљају спорени, поткопни, упитни и
18

19

20

Више о овоме: Elise Boulding, “Women’s Experiential Approaches to Peace Studies”, in The
Knowledge Explosion: Generations of feminist scholarship, Cheris Kramarae & Dale Spender,
eds., (1992), (New York: Teachers College Press).
McDonald, Sharon, Pat Holden, Shirley Ardener, eds. (1988), Images of Women in Peace and
War: Cross-Cultural and Historical Perspectives, (Madison, WI: University of Michigan Press).
Jan Jindy Pettman, “Gender Issues” in John Baylis & Steve Smith, eds., (2004), The
Globalization of World Politics, (Oxford; Oxford University Press), стр. 671.
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манипулисани конструкт; они се користе да би оправдали, објаснили и
подржали традиционалне приступе међународној политици и теоријама
међународних односа. Као одговор на ово феминистички писци су настојали да испитају неједнаке родне односе присутне у систему држава и
процене импликације чињенице да су мушкарцима резервисана места
како у јавном животу унутар државе, тако и у међународној политици.
Традиционалне теорије о рату и (не)безбедности у ТМО су се у великој мери усредсређивале на државе, војну моћ, дипломатске односе
као и на политичке и економске снаге. Том изразито „мушком приступу“ супротстављен је један женски свет односа у породици, заједници и
дому, углавном сматран да не припада ТМО. Аргумент да међународна, посебно државна политика, рат и мир представљају родно одређене
области којима треба и женска страна анализе, углавном је игнорисала
већина теоретичара. Тикнер сматра да је традиционална ТМО стављала нагласак на државе, државни систем и политички утицајне мушкарце који су обликовали и управљали понашањем државе и учествовали
у концептуалаизацији светске политике. Гласови жена се уопште нису
чули у питањима безбедности, суверенитета и моћи. То је водило томе
да се искључивала релевантност појединаца у настојању да се разумеју
глобални политички спорови и размимоилажења и постигне нека врста глобалне политичке хармоније. Било да је реч о реалистима или либералима, њихов фокус на рационалну политику државе, војну стратегију и технологију, остављао је по страни безбедност појединаца који су
се појављивали у анализи само када се радило о државницима, вођама,
војним стратезима и економским менаџерима. Насупрот томе, феминисти су у први план ставили (не)безбедност појединца а не државе, и
то у перспективи „људске безбедности“ – тог инклузивног појма који
обухвата широк спектар претњи појединцима и њиховим заједницама.
Такође су иступили као могуће алтернативно тумачење људског друштва пре свега у противставу према реалистима.
Највећи број феминиста има одлучно негативан став према реализму и не прихвата да би било каквим поправкама и прилагођавањима
реализам могао да пружи прихватљиву теоријску позицију. За њих је
реализам пре свега „елитистички“, „западњачки“, „мачо“ и он на вештачки начин потискује интересе жена као и њихову критику рата.21 За
21

Blanchard, E (2003), “Gender, International Relations, and the Development of Feminist
Security Theory”, Signs, 28:4, 2003, стр. 1–13, (3); Tosh, John (2004), “Hegemonic
Masculinity and the History of Gender”, in S. Dudink, K. Hagemann and J. Tosh (eds.),
Masculinities in Politics and War (Manchester: Manchester University Press).
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реалисте мушкарци су, као борци, актери безбедности државе и стога
легитимни актери. По феминистима оваквим третманом жене су, не
својом вољом одређене као не-борци, и као такве објект а не субјект
безбедности – оне су заштићене, али не штите. Према речима Ен Тикнер (Ann Tickner): „улога жена у односу на националну безбедност је
била неодређена: дефинисане као објекти које држава и њени мушкарци штите, жене су имале мало контроле над условима своје заштите“.22 Тикнер сматра да је реализам наследник дуге традиције мишљења која повезује држављанство и грађанство са војном обавезом и мушким карактеристикама. Концепт војне безбедности је дуго обликовао
одређење националне безбедности, која све више постаје превазиђена и дисфункционална пошто појачава уместо да смањује небезбедност појединаца и њихову природну средину. Остварење мира, економске правде и еколошке одрживости је неодвојиво од пројекта
родне једнакости.
Тикнер је, међутим, као уосталом и већина других феминисткиња,
подједнако критична и према либералној традицији, која је због свог
атомистичког индивидуализма и инструментализоване рационалности
фокусирана на тржишну економију и базирана на мушком искуству.
Либерална, у великој мери економска перспектива, третира род и родну правду независно од питања суверенитета, моћи и државе. Међутим, чим се у расправу унесе питање жена и рода, одмах се мора укључити и питања људских права, сиромаштва, миграције и здравствене
заштите. Стога, уместо само маргиналног разматрања рода, потребно је
увести нову парадигму у којој су доведене у питање онтолошка и епистемолошка основа традиционалне теорије међународних односа, како
би се ова заменила другачијим нормативним оквиром који не само што
ће установити „где има жена“, већ и зашто су и оне и феминизирани
мушкарци дискриминисани као неједнаки у погледу односа моћи. У
том смислу поборници родне анализе оспоравају нормативне претпоставке које леже у основи расправе између реалиста и либерала.
Опште је место да су због родно заснованих односа моћи жене те
које плаћају несразмерно велику цену рата. Ово не треба схватити у
смислу неке есенцијалистичке представе женског идентитета као „вечите жртве“ у сукобима, већ да се женска искуства из сукоба и постконфликтног тј. транзиционог периода разликују због односа моћи,
као и да се ова искуства нису довољно уважавала. Ова искуства нас
22

Tickner, Gender in International Relations, стр. 28.
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упућују на нужност родне правде као заштите људских права на основу
родне једнакости. Родна правда се може дефинисати као: „заштита и
промоција грађанских, политичких, економских и социјалних права на
основу родне једнакости. Она налаже да се права сагледавају у родној
перспективи, као и да се процењују остварења и препреке за остварење
ових права за жене, мушкарце, девојчице и дечаке, те да се прихвате
родно осетљиве стратегије за њихову заштиту и промоцију“.23
Феминисти су са великим ентузијазмом прихватили концепт људске безбедности, зато што је он укључио род као важан фактор.24 С једне стране концепт људске безбедности је препознао да је женско искуство безбедности другачије од мушког, те да су стога, уз додатне разлике у класама, кастама и културама, женски појмови безбедности и моћи
различити. С друге стране, жене се генерално сматрају мирољубивијим
од мушкараца у њиховом приступу унутар-државним и потенцијално
међу-државним конфликтним ситуацијама, више су склоне компромисима у решавању спорова и мање од мушкараца верују да је оружана
сила нужна или примерена.25
Људска безбедност се може ближе одредити као сложен и вишедимензионални концепт који је: обухватан (јер се бави пуним опсегом
људских небезбедности); мултисекторски (јер користи различите интервенције из домена развоја, заштите људских права и безбедности
кроз програме и пројекте); превентиван (јер се фокусира на рано упозорење у циљу ублажавања, смањења или отклањања ризика и претњи); контекстуализиран (јер се ослања на властиту перцепцију људи о
њиховим страховима и рањивостима, а која се разликује од једног до
другог социо-културног контекста); и партиципативан (јер рачуна на
повезаност, партнерство и синергију различитих актера у оснаживању
људи да уређују своје безбедно окружење). Такав широк и/или холистички појам безбедности имплицира да се уважи улога појединаца и
заједница у остварењу њихове властите безбедности.
23
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Чини се, дакле, да је дефиниција и обим појма „безбедност“ веома
важно питање у односу на формулацију ове нове расправе унутар
ТМО. Значење термина је постало суштинско с обзиром на циљеве,
праксе и исходе међународног идентитета и његовог израза путем политичких средстава, јер из дефиниције безбедности проистиче и теорија о људској природи која себе непрекидно изражава кроз прибегавање
масовном насиљу од стране националних држава. Феминистички пројекат се односи на реконфигурацију класичних становишта о држави и
он уводи могућност различитих видова деловања и алтернативних тумачења природног стања. Из локуса безбедности феминистички аутори настоје да нађу нови простор за расправу не само о новим начинима
деловања, већ и о новим начинима вредновања проблема који су пред
нама.
У контексту доктрине људске безбедности, феминистички аутори
се баве теоријском елаборацијом новог референтног предмета безбедности – жена и маргиналних друштвених група и уопште приступа који би ишао „одоздо-на-горе“. Овакав приступ давао је предност индивидуалном, проживљеном искуству, микро-нивоу и субјективности,
пошто је небезбедност структурално и холистички одређена и на свим
нивоима друштва – сходно вишедимензионалности људске безбедности – од личне и физичке до економске, политичке, социјеталне, психолошке, еколошке, у кући и на радном месту. Овакав приступ је такође
налагао да се новом тумачењу безбедности не само „дода“ родна перспектива, већ да она прожме сва битна питања и носеће концепте теорије међународних односа.
Феминистички аутори „уводе жене“ у алтернативну анализу безбедности тако што доводе у питање мушку супремацију,26 и женску неактивност као последице родне неравноправности. Анализирајући традиционалне митове о мушким и женским родним улогама, Џин Бетке
Елштајн (Jean Bethke Elshtain) издваја два доминантна мита – „мушкарца као ратника“ и „жене као лепе душе“, односно „жене која даје живот“ и „мушкарца који одузима живот“.27 У традицији феминистичког
бављења политиком идентитета која се уместо олаких критика мужевности и глорификације војника, окреће не једном већ бројним про26

Pettman, J., “Gender Issues”, in Baylis, J and Smith, S (eds.) (2001), The Globalisation of
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University Press), стр. 583; Blanchard, E., “Gender, International Relations, and the
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жимајућим и преклапајућим идентитетима, Елштајн показује у ком
правцу иде конструкција мушких и женских идентитета када је реч о
рату, и наглашава да су додељене родне улоге које дефинишу наше
идентитет толико дубоко уврежене у друштву да не можемо реконструисати односе између жена и мушкараца све донде док не променимо тј. реконструишемо наше размишљање о рату. За почетак, сматра
Елштајн, потребно је да одбацимо митове који нам помажу да одржавамо ратове. Она наглашава да је важно да развијемо „алтернативне
слике грађанства“, које ће заменити традиционалне слике асоциране са
грађанским врлинама и вредностима у милитаристичкој и патријархалној култури.
Њеним анализама се придружује Бети Фридан (Betty Friedan) која
разматра везу између женских стереотипа и растуће глобалне моћи
САД и њених безбедносних интереса,28 док Енлоу даље развија ове увиде Бети Фридан унутар глобалног контекста и ставља у фокус начин на
који се маскулизиране јавне политике остварују путем контроле женских активности и послова. Ово је у складу са генералном оријентацијом феминиста који деценијама настоје да сруше лажну дихотомију између јавног и приватног, која заклања шире структуре једног опресивног друштва.
Истражујући како владе уско промишљају националну безбедност
и како је пост-ратна реконструкција маргинализовала жену, и како су
идеје о феминизацији употребљене да би се понизили мушки заробљеници у Абу Граибу, Синтија Енлоу разоткрива милитаризам и у његовим суптилним и у грубим видовима. Усредсређујући се на „велику
слику“ међународне политике и на малу слику сложености свакодневног живота жена и мушкараца, Енлоу настоји да препозна милитаризам у свим његовим облицима.29 Потребно је да „створимо друштвени
простор тако што ћемо са другима експериментисати у разградњи додељених идентитета, нудећи женама и мушкарцима прилику да деле
ризик као грађани“, каже у том смилу Џин Бетке Елштајн.30
Архетип мужевности и архетип хероја стапају се у архетипу ратника, а храброст и снага су повезане са насилном агресијом. Један од главних разлога зашто је тешко поставити жене и род на агенду људске и
енвиронменталне безбедности, посебно када је реч о земљама у развоју,
28
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јесте преокупација патријархалношћу и „есенцијалистичким“ тенденцијама унутар радикалне феминистичке парадигме. Због тога су модерни феминисти најпре почели да демонтирају „есенцијалистички“ приступ рату, сукобима и насиљу, сходно коме су жене по својој природи
иманентно ненасилне и мирољубиве, а мушкарци насилни и ратоборни. Последица есенцијалистичког приступа је да се друштво односило
према насиљу двојако: оно је било са негативним предзнаком (недозвољено) када су жене у питању а са позитивним (дозвољено) када су мушкарци. Или речено другачије, као мирољубиве жене су увек цивили и
не учествују у рату; мушкарци су ратоборни и учествују у рату као војници. Овај стереотип по коме се жена повезује са миром ослања се на
биологистички детерминизам који је у историји служио да се оправда
потчињавање и дискриминација жена на свим плановима друштвеног
живота и њихово искључивање из политичког живота. Рани феминизам је ову предрасуду критиковао као историјску неистину, јер многе
жене проста чињеница да су жене није спречила да дају подршку рату,
директно или индиректно, а милитаризам је социјални конструкт који
је подједнако обликовао и жене и мушкарце. Многе феминисткиње су
се подсмевале женском обожавању униформи, или мушкарца као хероја на бојном пољу, залажући се да жене мисле својом главом а не мужевљевом.31 Настојања жена да буду патриоте а ипак женствене и страх
мушкараца да ће бити феминизирани објашњава како је милитаризам
постао глобализован и шта треба урадити да се он сузбије као такав.
Феминизам је значајно проширио и продубио перспективе којим
се сагледавају проблеми мира и безбедности у савременом свету, и показао како и колико су широко распрострањене и искривљене представе у светској политици друштвено конституисане. Не само што је оспорио како реалистично тако и либерално тумачење међународних односа, већ је истраживање обогатио темама за које дотада уопште није било интересовања. Наиме, у настојању да осветли хегемонско присуство
елитистичке мушке нормативне онтологије и епистемологије, феминистичка родна теорија је настојала да се протегне и укључи истраживање
језика, ритуала, родно заснованих односа моћи као и других области
који нису традиционално припадале традиционалном оквиру теорије
међународних односа. На тај начин она је успоставила нове парадигме,
реинтерпретирала и оспорила доминантне теоријске перспективе, те
није претерана констатација да не само што нису маргинализовани у
31

David Caltright (2008), Peace: A History of Movements and Ideas, (Cambridge University
Press, New York), стр. 256.
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теорији међународних односа, већ су штавише феминистички аутори
успешно синтетизовали читав низ увида из различитих дисциплина и
на тај начин „тихо припремили услове за суштинску реорганизацију на
пољу ТМО.32 Тако су феминисти успели да се изборе да родну анализу
наметну као легитимну у теорији међународних односа. Показали су
такође да је одсуство родне анализе у међународној политици и економији, и друштвеним наукама уопште, имало за последицу да владајуће
схватање рата и националне безбедности буде у великој мери проблематично и парцијално.33
Посебно су Енлоу,34 Елштајн35 и Тикнер36 оставиле трага у феминистичком приступу студијама безбедности и припремиле феминистичку
критику међународних односа. Ове ауторке примењују род као аналитичку категорију и прате везу између међународних односа (и њиховог
теоријског уобличавања) и вишеслојних, родних одређености. Оне су
поставиле људе за примарни ниво анализе у безбедносним студијама и
теорији међународних односа, а не државу, „национални интерес“,
„равнотежу снага“ и нагласиле примарну улогу жена и њихових специфичних искустава уско одређеним верским, културолошким убеђењима и обичајним праксама.
Унеколико измењеној улози жена у питањима безбедности допринеле су две ствари: прва се односи на све веће учешће жена у војним деј32

Raluca Soreanu & Davd Hudson, “Feminist Scholarship in International Relations & the
Disciplinary Emotion”, Millenium: Journals of International Studies, Vol. 37, No. 1, 2008, стр.
143; Eric Blanchard, op. cit.
33
F. Halliday, “Hidden from International Relations: Women and the International Arena”,
Millennium: Journal of Intrernational Studies, 17, 3, 1988, стр. 419–428.
34
Enloe, Cynthia (1980), Ethnic Soldiers: State Security in a Divided Society, (Penguin, London);
—— (1983), Does Khaki Become You? The Militarization of Women’s Lives, (London:
Pandora); —— (1993), The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War,
(Berkeley: University of California Press); —— (2000), Maneuvers: The International Politics
of Militarizing Women’s Lives, (Berkeley: University of California Press); ——, “Sneak Attack:
The Militarization of U. S. Culture”. Ms. Magazine, December–January, 15, 2001–2002; ____,
„Demilitarization - or More of the Same? Feminist Questions to Ask in the Postwar Moment."
In Cynthia Cockburn and Dubravka Zarkov, eds. (2002), Postwar Moment: Militaries,
Masculinities and International Peacekeepin, (Lawrence & Wishart, London), стр. 22–32.
35
Jean Bethke Elshtain (1987), Women and War, op. cit.
36
Tickner, J. Ann, “You Just Don’t Understand: Troubled Engagements between Feminists and
IR Theorists“, International Studies Quarterly, 1997, Vol. 41, No 4, стр. 611–632; ____ (2001),
Gendering World Politics: Issues and Approaches in the post-Cold War Era, (New York:
Columbia University Press); ____ (1992), Gender in International Relations: Feminist
Perspectives on Achieving Global Security, (New York: Columbia University Press); ____,
“What is Your Research Program? Some Feminist Answers to International Relations
Methodological Questions”, International Studies Quarterly, 2005, Vol. 49, No 1, стр. 1–21.
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ствима због чега се више не могу игнорисати њихова искуства и делатност; друга се односи на чињеницу да жене стичу све већи углед и значај
као међународни актери, махом у невојној сфери.37 Само укључивање
невојних питања у анализе безбедности - а ту женама припада нарочито
место - указује на женски активизам. Овим се такође осмишљава истраживање о женском опуномоћењу као средству за постизање безбедности. И еминентно феминистички и „алтернативни безбедносни приступи“ повезују безбедност са „ниском“ политиком (насупрот „високој“ политици), и тиме показују како безбедност не значи само одсуство претњи или чина насиља, већ уживање економске и социјалне правде, дакле
оно што је у ствари укључење широке агенде људске безбедности.
Да би одбациле примедбу о есенцијализовању референтног објекта
безбедности други феминисти су настојали да иду даље од искључиво
родног идентитета и да у конституисање идентитета као суштински релационог концепта, укључе факторе као што су етницитет, раса и класа. Ово проширење референтног објекта безбедности имало је за циљ
да покаже како су женски безбедносни проблеми „приватизовани,
маргинализовани и чак прећуткивани“, и да се не ради о томе да се
потцењује страдање мушкараца-војника већ да се жели истаћи како се
страдање и смрт жена другачије оцењује.
Сам нагласак на разноврсности родно конституисаног референтног
објекта унео је у феминистичку епистемологију потребу да се фаворизују
оне методологије које се окрећу етнографском стилу индивидуално оријентисане нарације што је иначе типично за антропологију – тј да се допусти да субјекти документују своја властита искуства на себи својствен начин.38 Свакако, ово је створило и проблем како ујединити феминистичке
увиде о тако слојевитим и различитим (индивидуализираним) искуствима, а да то за теорију не представља „лошу бесконачност“, тј. немогућност
да се сва ова разнолика искуства обједине у какву такву теорију са властитим идентитетом. Постоји такође и својеврсна идеологија индивидуализма, односно склоност да се атомизира идентитет, што има за резултат занемаривање других питања, као што су, на пример, односи моћи. Међутим, упркос неких промена у нагласку који могу да је ограничавају, родна
теорија је недвосмислено допринела способности ТМО да генерише обухватније разумевање рода, као и прихватања његовог значаја у политици
и светским пословима.
37
38

F. Halliday (1994), Rethinking International Relations, (Basingstoke: Macmillan), стр. 155–157.
Tickner, “What is Your Research Program”? Some Feminist Answers to International Relations
Methodological Questions”, International Studies Quarterly, 2005, Vol. 49, No 1, стр. 1–22, (19).
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До пре десетак година мировне операције под окриљем Уједињене нације (УН) нису имале родни приступ као директиву за своје особље. То је
свакако поправила Резолуција 1325 Савета безбедности УН (2000) посвећена женама, миру и безбедности, која позива да родна питања буду унесена у
све аспекте одржања мира, изградње мира, спречавања сукоба, економске
реконструкције, итд. Овај циљ је уграђен у Акциони план УН у оквиру шире реформе програма изградње мира. Међутим, када данас меримо резултате примене Резолуције 1325 могу се констатовати две врсте осујећења. С
једне стране она је оспоравана зато што је допринела да се помешају перспективе и планови - безбедност испред мира, безбедност насупрот људским правима, либерално тумачење рода, бирократија gender mainsteamingа, појам људске безбедност ограничен стратешким развојним политикама
итд. С друге стране, унутар саме организације УН, налазе се отпори од стране оних који су против тога да се родним питањима да приоритет и који би
радо Извештај Генералног секретара о учешћу жена у изградњи мира пребацили (или вратили) на колосек „гетоа женских питања“, што аутоматски
значи да би им се дао мали или маргинални значај уместо да се им се призна статус једне од битних стратешких оријентација Програма изградње
мира Уједињених нација. Ипак, по први пут су појмови „жене“, „мир“ и
„безбедност“ постављени у однос међузависности и у исти ред важности.
Резолуција 1325 је скренула пажњу на потребу родне анализе онда када се
састављају мировни споразуми, исто као и у постконфликтним активностима реконструкције, или расподеле хуманитарне помоћи, или састава
војно-хуманитарног персонала у мировним операцијама, итд.
Феминизам је дао велики допринос мировним студијама иако је
критичан према многим ауторима унутар овог корпуса знања. Ови доприноси би се могли сажети на следећи начин: (1) предложио је проширену дефиницију мира сходно којој треба да постоји континуитет
међу различитим облицима насиља; (2) нагласио је различите улоге које имају жене, као и друге маргинализоване групе, како у сукобима, тако и у мировном процесу; (3) у наше разумевање мира и насиља унео је
родну димензију као друштвени и симболички производ који укључује
односе моћи; (4) заслужан је што је родни приступ у ТМО прихваћен
као sui generis; (5) дао је бројне предлоге како треба схватити мир, рат и
постконфликтну транзицију; (6) подстакао нас да градимо алтернативне визије могуће будућности без рата и насиља.39
39

Elshtain, Jean Bethke (1988), “The Problem with Peace”, Millennium, 17, 3, стр. 441–450;
Cohn, Carol, “Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals”, Signs, 12, 1987,
стр. 687–718, (711).
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Феминистички теоретичари ТМО су користили алтернативне приступе у својим анализама и уносили нове увиде у ову дисциплину.40
Разне струје унутар феминизма су обогатиле дијалог у ТМО тиме што
су истраживале нове могућности за јавну расправу о стварима које су
раније склањање као „приватне“ или да припадају женском домену.
Овај домен омогућава потпуније разумевање комуникативних могућности ТМО нарочито у светлу постојеће доминације научног позитивизма. Феминистички аутори су заинтересовани да промене фокус у
ТМО тако да се више нагласи значај комуникације на свим нивоима,
укључујући сродство, породицу и интерперсоналне односе. То за феминисте подразумева да се уведу нови видови комуникације који не би
понављали и обнављали патријархалну стварност. Уједно, феминисти
настоје да ситуирају интерперсоналне контексте, (у којима су репродуковани доминантни друштвени односи), у проучавање међународне
политике и тиме су у теоријском смислу проширили дискурзивно подручје ТМО.
У практичном смислу, у оквиру процеса „институционализације“
и „нормализације“, феминисти су пружили руку властима и укључили
се у разне структуре владиног и невладиног сектора. Тако је од друштвеног покрета и „социјалне политике“ феминизам постао позитивна политичка снага која се све више интегрише у формалне политичке структуре.41 Многи феминисти су схватили да је политика кључни
домен у коме могу да се боре против укорењених, родно заснованих,
односа моћи који структуришу друштвени и економски живот, друштвену интеракцију, друштвени и политички поредак, нарочито за
жене из радничке класе. Политичко деловање треба да сузбија праксу
искључивања и дискриминације, како би се остварили феминистички
циљеви женске једнакости у смислу материјалних услова и политике
40

Jan Pettman, (1996), Worlding Women: A feminist international politics (St. Leonards, NSW,
Australia: Allen & Unwin); Christine Sylvester, (2002), Feminist International Relations: An
unfinished journey (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press); J. Ann Tickner,
Gendering World Politics, op. cit; Marysia Zalewski and Jane L. Parpart, The ’Man Question’
in International Relations, op. cit.; Jean Bethke Elshtain, (1998), The King Is Dead. (New York:
Basic Books); ____ (1997), New Wine and Old Bottles. International Politics at the Millenium,
(University of Notre Dame Press); ____, “Women and War”, in The Oxford Illustrated
History of Modern War. Ed. Charles Townsend. (Oxford Univ. Press, 1997), стр. 264–278;
___, “Women, War, Peace and Foreign Relations”, in Encyclopedia of U. S. Foreign Relations.
Ed. B. Jentleson and T. Paterson, (vol. 4) (Oxford Univ. Press, 1997), стр. 330–331.
41
Raia Prokhovnik, “Third Wave Feminism and Post “Post-Ideological Politics”?, ECPR
workshop 3: “Working with Ideology in a „Post-Ideological” Age”, ECPR Joint Sessions,
Uppsala, 13–18 April, 2004.
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прерасподеле друштвеног богатства. Тиме је савремени феминизам
признао континуирану релевантност како историје женског покрета
тако и суштинског значаја родног приступа за превазилажење бројних дихотомија као што су приватно/јавно, домаће/међународно, науке/политике, дух/тело, култура/природа, разум/осећање, род/пол, мушкарац/жена, спољашње/унутрашње, итд.42 Заједничко овим истраживањима је схватање о потреби да се превазиђе дихотомни начин
размишљања, да се парови дихотомија схвате у релационом а не антитетичком односу у циљу укидања неједнакости и дискриминације а
препознавања разлике.

Закључак
Феминистичка ТМО и у оквиру ње, теорија безбедности, може да
помогне да се артикулише једна инстититуционализована визија међународних односа у смислу умрежавања и наглашавања колико и
како институције могу да промовишу сарадњу међу организованим
ентитетима, било да је реч о државама или мимо њих. Једна таква
анализа би свакако могла да укључи питање ко ће кога контролисати
и под којим условима. Ово је још увек важно питање за међународне
односе, иако оно не покрива много тога што је важно у савременом
свету, нарочито због тога што државе настоје да се колективно баве
последицама међузависности. Феминистичка институционалистичка
теорија разматра питање под којим условима су људска бића у стању
да делују договорно, превазилазећи границе држава, и стварајући
мреже којима треба да постигну заједничке циљеве. Феминистички
пројект значи критички промислити класична тумачења државе и
увести могућност различитих форми деловања као и алтернативних
интерпретација природног стања. Тако из локуса безбедности феминистички аутори истражују нове просторе за расправу не само о новим начинима деловања већ и о новим начинима процењивања текућих проблема.
42

На линији ових теза, посебно су W. Brown, I. M. Young и A. Jaggar истраживале
дихотомију разум/осећања; M. Gatens и E. A. Grosz дихотомију пол/род; G. Lloyd, J.
Butler и C. Battersby друге аспекте дихотомије тело/дух; V. Plumwood и C. Merchant
дихотомију природа/култура, Gilligan дихотомију правда/брига, C. Pateman
дихотомију приватно/јавно, а J. Cocks (1989) испитује како односи моћи оперишу на
дихотомни начин.

27

ЖЕНЕ У СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ – РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА – Тематски зборник радова

Литература:
1. Annick T. R. Wibben, “Feminist International Relations: Old Debates and New Directions”, The Brown Journal Of World Affairs, Winter / Spring 2004, Volume X, Issue 2.
2. Barry Buzan & Lene Hansen (2009), The Evolution of International Security Studies,
(Cambridge University Press, Cambridge).
3. Baylis, J and Smith, S (eds.) (2001), The Globalisation of World Politics: An Introduction
to International Relations, (2nd edition), (Oxford: Oxford University Press).
4. Blanchard, E (2003), “Gender, International Relations, and the Development of Feminist
Security Theory”, Signs, 28:4, 2003.
5. Brooke Ackerly, Maria Stern, & Jacqui True, (eds.), (2006), Feminist Methodologies for International Relations, (Cambridge: Cambridge University Press).
6. Caprioli, Mary (2004), “Feminist IR Theory and Quantitative Methodology: A Critical
Analysis”, International Studies Review, 6.
7. Cohn, Carol, “Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals”, Signs, 12,
1987.
8. Cynthia Enloe, (2007), Globalization and Militarism: Feminists Make the Link, (Rowman
& Littlefield Publishers).
9. David Caltright (2008), Peace: A History of Movements and Ideas, (Cambridge University
Press, New York).
10. Elisabeth Prügl, “Gender and War: Causes, constructions, and critique”, Perspectives on
Politics 1, no. 2 (2003).
11. Elshtain, Jean Bethke (1988), “The Problem with Peace”, Millennium, 17, 3.
12. F. Halliday (1994), Rethinking International Relations, (Basingstoke: Macmillan).
13. F. Halliday, “Hidden from International Relations: Women and the International Arena,
Millennium: Journal of Intrernational Studies, 17, 3, 1988.
14. Hudson, Heidi (2005), “’Doing’ Security as though Humans Matter: a feminist
perspective on gender and the politics of Human Security”, Security Dialogue, 36, 2.
15. J. Ann Tickner, “You Just Don’t Understand: Troubled engagements between feminists
and IR theorists”, International Studies Quarterly 41, no. 4 (1997).
16. Jan Jindy Pettman, (1996), Worlding Women: A Feminist International Politics,
(Routledge); Sylvester, Christine, “Empathic Cooperation: A Feminist Method for
International Relations”. Millennium, 23/2 (1994).
17. L. Sjoberg (2010), “Introduction”, in L. Sjoberg (ed.), Gender and International
Security,(London: Routledge), стр.3.
18. MacLean, S., D. Black and T. M. Shaw (eds.), (2006), A Decade of Human Security:
global governance and new multilateralisms (Aldershot, UK: Ashgate).
19. Manchanda, R. (2001), “Redefining and Feminizing Security: Making a Difference in
Security Policies”, Economic and Political Weekly, 36(43).
20. Marchand, Marianne H., (1998), “Different Communities/Different Realities/Different
Encounters: A Reply to J. Ann Tickner”, International Studies Quarterly 42.
21. Mary E. Hawkesworth, “Knowers, Knowing, Known: Feminist Theory and Claims of
Truth”, Signs 14, no. 3 (Spring 1989): 533–556, (536).

28

Жене и безбедност – теоријски аспекти

22. McDonald, Sharon, Pat Holden, Shirley Ardener, eds. (1988), Images of Women in Peace
and War: Cross-Cultural and Historical Perspectives, (Madison, WI: University of
Michigan Press).
23. Newman, Edward (2010), “Critical Human Security Studies”, Review of International
Studies, 36.
24. Peterson, V Spike (1992), “Security and Sovereign States: What is at Stake in Taking
Feminism Seriously”. In Gendered States: Feminist (Re)Visions of International Security,
(Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
25. Raia Prokhovnik, “Third Wave Feminism and Post „Post-Ideological” Politics? ”, ECPR
workshop 3: “Working with Ideology in a “Post-Ideological” Age”, ECPR Joint Sessions,
Uppsala, 13–18 April, 2004.
26. Raluca Soreanu & Davd Hudson, “Feminist Scholarship in International Relations & the
Disciplinary Emotion”, Millenium: Journals of International Studies, Vol. 37, No. 1, 2008.
27. Sandra G. Harding, (1986), The Science Question in Feminism (Ithaca: Cornell
University Press).
28. Steans, J. (2006), Gender and International Relations 2nd edition (New Jersey: Rutgers
Press).
29. Tickner, “What is Your Research Program”? Some Feminist Answers to International
Relations Methodological Questions”, International Studies Quarterly, 2005, Vol. 49, No 1.
30. Tickner, J. Ann, “You Just Don’t Understand: Troubled Engagements between Feminists and IR Theorists”, International Studies Quarterly, 1997, Vol.41, No 4.
31. Tosh, John (2004), “Hegemonic Masculinity and the History of Gender”, in S. Dudink,
K. Hagemann and J. Tosh (eds.), Masculinities in Politics and War (Manchester:
Manchester University Press).
32. V. Spike Peterson (1991), “The Radical Future of Realism: Feminist Subversions of IR
Theory”, Alternatives, 16, 1.

29

Резолуција 1325 СБ УН – Међународни контекст

II
РЕЗОЛУЦИЈА 1325 СБ УН – МЕЂУНАРОДНИ КОНТЕКСТ

31

ЖЕНЕ У СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ – РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА – Тематски зборник радова

32

Ерика Квапилова,
директор Регионалног програма за централну и југоисточну Европу
УН Жене (раније УНИФЕМ)

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10. ГОДИШЊИЦЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325
САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
О ЖЕНАМА, МИРУ И БЕЗБЕДНОСТИ1
Сажетак: Рад представља осврт на питања која су пратила примену
Резолуције 1325 СБ УН у свету, на остале резолуције које се тичу
сексуалног насиља у конфликтима и на убрзање усвајања Националних
акционих планова. Посебна пажња је посвећена усвајању ових планова
на Западном Балкану.
Кључне речи: жене, мир, безбедност, Резолуција 1325, Национални
акциони план, конфликт.
Увод
Пре десет година једногласно доношење Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација (у даљем тексту Резолуција 1325 СБ УН)
2000. године представљало је важну прекретницу којом је послата порука
женама које су погођене конфликтима да међународна безбедносна заједница препознаје да конфликти утичу на жене другачије него на мушкарце
и да жене морају бити не само заштићене у току и после сукоба већ такође
треба да имају значајног удела у решавања сукоба и изградњи мира. Резолуција позива релевантне актере на предузму акцију и утврде да ли су права жена заштићена, поштована и унапређена у конфликту и у миру.
Резолуција позива државе чланице да се систематски баве родним
питањима у програмима за разоружавање, демобилизацију и реинтеграцију и да осигурају развој надлежности релевантних актера који се
баве родним питањима и конфликтима. Од страна у оружаним сукобима се захтева да заштите жене од сексуалног и родно заснованог насиља, да спречавају некажњавање ратних злочина над женама. Савет без1

Излагање на међународној коференцији „Жене у сектору безбедности – Резолуција СБ
УН 1325“, која је одржана од 13. до 15. октобра 2010. године у Београду у организацији
Института за стратегијска истраживања и Министарства одбране Краљевине Норвешке.
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бедности УН се подсећа да има у виду да њихове одлуке имају утицаја
на жене и девојчице и да би требало да се тражи мишљење и да се састају са групама жена како би чули њихова искуства и потребе. Генерални
секретар УН мора да обезбеди да се у извештаје земаља Савету безбедности укључе релевантне информације о женама. Жене морају да учествују у разговорима о миру равноправно, у већем броју и да буду видљивије у одлучивању УН-а о миру и безбедности.

Примена резолуције 1325 СБ УН у пракси
и пратеће резолуције
Упркос упадљивом значају, примена Резолуције 1325 СБ УН иде
веома споро. Има много разлога који се често крију иза тога, као што су
недостатак одговорности, механизама за праћење и извештавање, одсуство јасно дефинисаних циљева и показатеља за мерење напретка, итд.
Докази потврђују слабу реализацију: студија УНИФЕМ-а (2009),2 на
пример, открила је да је у 21 мировном уговору закљученом од 1992. године било укључено, у својству потписника, тек нешто више од два
процента жена; мање од шест процената фондова које додељују донатори за спровођенје мировних споразума било је намењено женама; жене
су маргинализоване у миротворним процесима.
Сексуално насиље над женама у зонама сукоба као што су Дарфур
и Демократска Република Конго недавно је ужаснуло свет. Инциденти
сексуалне злоупотребе од стране миротвораца УН распоређених на Хаитију, Либерији, Бурундију и другим местима подсећа на огромни значај који систем УН и међународна заједница морају да посвете обезбедиђивању одговарајуће заштите женама у сукобима и да се прекине са
некажњавањем у конфликтном и пост-конфликтном окружењу.
Препознајући ове и друге празнине у примени Резолуције 1325 СБ
УН, Савет безбедности је изгласао неколико пратећих резолуција: Резолуција 1820 (2008) и 1888 (2009) које потврђују да је сексуално насиље у
сукобима у неким контекстима постало ратна тактика. У том смислу, он
захтева адекватан одговор од стране наоружаних припадника као и
судских експерата да би се спречило некажњавање таквих злочина. Резолуција 1889 (2009) има за циљ да побољша механизме за примену Резолуције 1325 и захтева показатеље за мерење напредовања у примени.
2

Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence (2009).
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Национални акциони планови
за примену резолуције 1325 СБ УН
Задњих година било је покушаја да се убрза напредовање и демонстрирају конкретни кораци које су државе учиниле на испуњавању својих
обавеза из Резолуције - кроз Националне акционе планове за примену Резолуције 1325 СБ УН (НАП). Акциони планови се виде као оруђе за подстицање одговорности и као мера којом државе реализују своје обавезе
према женама у складу са Резолуцијом 1325 СБ УН. До данас је више од
20 земаља широм света усвојило и почело са применом својих акционих
планова.3 Они се разликују по бројним аспектима и нема јединствене методологије како да се развијају и примењују. Да би били корисно и ефикасно оруђе, требало би да задовоље минималне критеријуме као што су
обезбеђење свеобухватног приступа остваривању Резолуције 1325 СБ УН,
јачање координације међу актерима, подизање свести мeђу учесницима и
креирање осећаја поседовања међу онима који су одговорни за њихову
примену.4 Важан елемент процеса који води развоју Националних акционих планова јесте укључивање организација и стручњака цивилног друштва. Заступници родне перспективе и стручњаци такође подвлаче значај
квалитета НАП-а у смислу да би они требало не само да трасирају оно
што је урађено, већ и да процене квалитет акција и постигнуте резултате.
„Акциони планови на тај начин не смеју да се своде на средство за интеграцију онога што једна земља већ ради по питању жена, мира и безбедности, већ начин да се привуче пажња на врсту и природу акција које свака земља предузима. Процена квалитета и вредности ових акција може
открити да ли оне подржавају акције које су родно засноване као трансформативно аналитичко оруђе које доводи до одрживе промене“.5
3

Први Акциони план израђен је у Данској 2005. године, пет година након усвајања Резолуције 1325 СБ УН. Први АП у једној земљи која је изашла из конфликта направљен је
2007. године у Обали Слоноваче. Спровођење Резолуције 1325 СБ УН било је важно питање и за Европску Унију и за Савет Европе које су заузеле проактивни приступ према
Резолуцији 1325 СБ УН у протеклих пет година. Такође, мултилатералне институције као
што су НАТО или ОЕБС биле су проактивне у остваривању Резолуције 1325 СБ УН. На
пример, 2009. године НАТО је лансирао своју политику о „Интеграцији Резолуције 1325
СБ УН и родне перспективе у Мере укључене у Командну структуру НАТО-а за заштиту
у току оружаних сукоба“, док се ОЕБС углавном фокусирао на спречавање конфликата,
управљање кризама и рехабилитацију након конфликта.
4
INSTRAW (2006): Securing Equality, Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning on
Women, Peace and Security (UNSCR 1325).
5
Aisling Swaine (2010): “Assessing the Potential of National Action Plans to Advance Implementation of UN SCR 1325”, Working Paper No. 10–01, Transitional Justice Institute, стр. 25.
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Закључак
Као први међу земљама Западног Балкана, Министарски савет Босне и Херцеговине усвојио је свој Акциони план у јулу 2010. године, а
потом и Србија децембра исте године. Остале земље у региону изразиле
су своју заинтересованост како за развој сопствених планова тако и за
ажурирање постојећих националних стратегија и оквира како би приказале своју опредељеност према Резолуцији 1325 СБ УН. Уз искуство и
стечено знање из примене Резолуције 1325 СБ УН у протеклих десет година, ови Акциони планови могу значајно да допринесу трансформативним промена у политикама и системима који нису првобитно замишљени тако да укључе жене као значајан део „мира и безбедности“. УН
Жене, заједно са осталим партнерима у развоју и међународним организацијама подржаваће националне партнере, укључујући и Србију, у
овом важном покушају и обезбедити техничку помоћ када и где је потребно.
Литература:
1. Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence, United Nations Development Fund for Women, April 2009.
2. Anderson, Hilary (ed.), Securing Equality, Engendering Peace: A Guide to Policy and Planning on Women, Peace and Security (UNSCR 1325), UN INSTRAW, Santo Domingo,
2006.
3. Swaine, Aisling, Assessing the Potential of National Action Plans to Advance Implementation of UNSCR 1325, Working Paper No. 10–01, Transitional Justice Institute, 2010.
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др Стефани Бабст,
помоћник Генералног секретара за јавну дипломатију
Одељење за јавну дипломатију НАТО

НАТО И РЕЗОЛУЦИЈА 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА1
Сажетак: У излагању се говори о спровођењу одредби Резолуције
1325 СБ УН у оквиру НАТО структура и операција широм света. Пружени су конкретни примери спровођења Резолуције, и посебно је наглашена сарадња са другим међународним организацијама у овој области.
Кључне речи: НАТО, Резолуција 1325 СБ УН, међународне организације, јавна дипломатија.
Увод
Конференција „Жене у сектору безбедности“ указује на једно важно питање око којег Србија и НАТО блиско сарађују у оквиру СЕАПа.2 Наиме, већ неколико година односи између НАТО-а и Србије обележени су одличном сарадњом у областима демократских, институционалних и одбрамбених реформи, уз приступање Србије програму
„Партнерство за мир“ 2006. године и усаглашавање првог Програма индивидуалног партнерства са НАТО-ом прошле године.
Улога српског амбасадора у НАТО-у, његове екселенције др Бранислава Милинковића, била је од непроцењиве вредности током ових напора. Србија је недавно потписала Безбедносни споразум са НАТО-ом,
чиме је уклоњена последња препрека отварању сталног представништва Србије у седишту НАТО-а. Генерални секретар Расмусен3 једном
приликом изразио је своје задовољство због драгоценог партнерства
Србије и своју подршку њеној интеграцији у евроатлантску заједницу.
1

Обраћање на међународној коференцији „Жене у сектору безбедности – Резолуција 1325
СБ УН“, која је одржана од 13. до 15. октобра 2010. године у Београду у организацији Института за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије и Министарства одбране Краљевине Норвешке.
2
Савет евроатлантског партнерства, прим. прев.
3
Андерс Фог Расмусен, прим. прев.
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Веома смо свесни разних иницијатива српске владе, невладиних
организација и истраживачких организација по питању јачања спровођења Резолуције 1325 СБ УН. Србија се налази међу малобројним пионирима у изради Националног акционог плана за спровођење Резолуције 1325 СБ УН, и честитам вам на досадашњем раду на њему.
Спровођење резолуције 1325 СБ УН у НАТО-у
Резолуција 1325 СБ УН је прекретница у законским и политичким
оквирима. Она наглашава значај учешћа жена и укључивања родних
перспектива у многим активностима. Заједно са релевантним резолуцијама она пружа свеобухватни оквир за нас у НАТО-у за демонстрацију наше посвећености заштити жена у сукобима и јачању и учешћу
жена у напорима постконфликтне изградње мира и реконструкције. У
оквиру НАТО-а и партнерских земаља постоји све веће препознавање
тога да жене имају кључну улогу и посебне вештине за допринос успешном суочавању са безбедносним изазовима 21. века. НАТО је са својим партнерским државама од 2007. године ангажован на спровођењу
Резолуције 1325 и релевантних резолуција. У пролеће 2009. године шефови држава и влада су на Самиту у Стразбуру и Килу изјавили: „НАТО остаје активно ангажован са својим партнерима у подршци спровођењу Резолуције 1325 са циљем стварања свеобухватног сета мера до јесени 2010. године“.
Ово је био наш позив за акцију и предузели смо прагматичне кораке како бисмо ову изјаву претворили у стварност. Наш први корак био
је посматрање операција под вођством НАТО-а. НАТО тренутно има
150 хиљада жена и мушкараца укључених у операције од Авганистана
до Балкана – Косова и Босне, али такође и у Африци у подршци Европској унији и Афричкој унији, као и другим регионалним организацијама. НАТО је ангажован у веома различитим друштвено и родно осетљивим окружењима. Били смо јасни по питању да је учешће жена
кључно уколико желите да успоставите односе и поверење са цивилним друштвом. Важно је обезбедити да су жене присутне, активне и да
доносе одлуке на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу.
Шта је постигнуто? Септембра 2009. године, командантима НАТОа, савезничким и партнерским државама прослеђена је војна директива
за интеграцију Резолуције 1325 СБ УН и родних перспектива у војне
организације и операције НАТО-а. Она обухвата мере заштите током
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оружаних сукоба и стандарде понашања за целокупно војно особље у
операцијама под вођством НАТО-а. Директива је поплочала пут ангажовању првих војних саветника за родна питања у штабу ИСАФ-а јесени прошле године, чиме је заокружена мрежа националних саветника
који су се већ налазили у провинцијским тимовима за реконструкцију у
Авганистану. Они ће ускоро да буду ангажовани и у оквиру КФОР-а.
Саветници за родна питања такође су размештени у сталном војном
штабу у Врховној команди савезничких снага у Европи (Белгија) и у
Норфолку (Сједињене Америчке Државе). Све заједно, ове мере довеле
су до значајних оперативних резултата, довеле су до побољшања у
ефективности наше мисије, и самим тим је заштита коју пружамо цивилној популацији допринела повећању заштите наших снага. Оне су
нам такође омогућиле да ефективније комуницирамо са локалном популацијом. Све ово доприноси нашем главном циљу изградње и очувања одрживог мира и безбедности.
Истовремено, посматрамо образовање и обуку, као кључне за промењена размишљања и промењена понашања. Колеџ одбране НАТО-а
у Риму и НАТО школа у Оберамергауу укључени су у овај процес који
обухвата обуку пре размештања у мировне операције. Сарађујемо и са
другим образовним институцијама као што су Конзорцијум академија
одбране ПзМ, институти за студије безбедности и Женевски центар за
демократску контролу оружаних снага.
Интерно, пратимо наше процесе и уграђујемо принципе Резолуције 1325 СБ УН у свакодневним пословима НАТО-а – политици, програмима и документацији, а све са циљем постепеног увођења промене у
размишљања и понашања тако да се том разматрању даје утицај. Због
тога су релевантна тела за доношење одлука добила одговорности да
наставе са спровођењем у својим областима стручности. Резолуција
1325 због тога је нашла своје место у кључним документима у штабу
НАТО-а, Акционом плану за родну равнотежу и разноврсност, и у
стручним извештајима о новом стратешком концепту НАТО-а.
У духу свеобухватног приступа Алијансе безбедности, ангажовали
смо се са другим међународним организацијама, као што су Уједињене
нације, Европска унија и ОЕБС. Циљ је био идентификовање места где
НАТО може да пружи допринос својим делокругом рада и својим надлежностима, путем идентификовања синергија и области за размену
најбољих пракси и за сарадњу. Такође су били предузети кораци за ангажовања са цивилним друштвом.
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Такође смо усвојили стратегију јавне дипломатије комуницирајући
путем НАТО телевизијског канала, Интернет презентације, дигиталних
средстава за комуникацију и догађаја намењених изградњи дуготрајних
односа и партнерстава. Медији имају снажан утицај на перцепцију улоге жена у друштву, културном, војном и јавном животу, тако да треба
да наставимо ангажовање на подизању свести о овим питањима, учешћу, заштити и превенцији.
Закључак
Како бисмо обележили десетогодишњицу Резолуције 1325 СБ УН,
разматрамо наше многоборојне активности током последње три године
како бисмо у будућности надградили ову основу. Као што можете да
видите, НАТО је био активан и остаће ангажован како се будемо консолидовали и ширили наше заједничке напоре након ове годишњице. Све
у свему, ове мере довеле су до значајног напретка за Алијансу, унапредиле су ефективност наше мисије и побољшале су заштиту цивилне популације у операцијама НАТО-а. Међутим, остаје доста тога да се учини у наредним годинама како би се осигурало потпуно спровођење идеја које стоје иза Резолуције 1325 СБ УН у практичном погледу. Једна од
области коју треба нагласити је потреба за већом одговорношћу и надгледањем обавеза на различитим нивоима, унутар држава и међународних организација, али такође и унутар невладиних организација и цивилног друштва.
Литература
1. UN Security Council, Security Council resolution 1325 (2000) [on women and peace and security],
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ПРИМЕНА РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О ЖЕНАМА, МИРУ И БЕЗБЕДНОСТИ
У РЕФОРМИ СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ:
ДА ЛИ ТО ДОБРО РАЗУМЕМО?
Сажетак: Рад се бави кључним принципима на којима треба да се
заснивају активности које се односе на жене, мир и безбедност, и изазовима и могућностима у примени Резолуције 1325 СБ УН у регионалном
контексту, на основу резултата процене потреба рода и реформе сектора безбедности у Србији, заједничке иницијативе Београдског Фонда за
политичку изузетност (БФПИ), Београдског центра за безбедносну политику (БЦБП), Женевског центра за демократску контролу оружаних
снага (DCAF), објављених у септембру 2010.
Кључне речи: жене, род, мир, Резолуција 1325, сектор безбедности,
Србија.
Увод
Усвајање четири резолуције СБ УН о женама, миру и безбедности,
Резолуције 1325 (2000.), Резолуције 1820 (2008), а затим и Резолуције
1888 и 1889 (2009), демонстрирале су опредељеност Уједињених нација
и кључних актера у Савету безбедности да се интензивно баве заштитом и јачањем жена у току и после оружаних сукоба. Док је усвајање
ових међународних оквира важан корак напред, конкретне мере на његовој примени на регионалном и националном нивоу треба да се интензивирају. Ово је нарочито пресудан подухват за многе земље региона Западног Балкана које се суочавају са тешким наслеђем оружаних сукоба и насиља над женама.
Када се резолуције преведу у праксу, три основна разматрања треба имати на уму:
– Локално власништво, укључујући ангажовање цивилног друштва;
– Контрола и одговорност;
– Оперативна ефикасност и адекватна испорука безбедности и
правде.
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Обезбеђивање локалног власништва,
укључујући ангажовање цивилног друштва
Обезбеђивање локалног власништва, а нарочито ангажовање цивилног друштва чине важан аспект за сваку иницијативу која се односи
на примену резолуција о женама, миру и безбедности, укључујући националне и регионалне акционе планове, али такође и све друге активности и процесе који се тичу реформи сектора безбедности и система
управе. У многим случајевима управо због спољашње подршке некој
пост-конфликтној земљи или земљи у развоју примена Резолуције 1325
СБ УН ставља се високо на дневни ред. Док је подршка таквим активностима неопходна, морају постојати локални актери који их планирају, њима управљају и примењују. Женске организације цивилног друштва и организације које раде на родним питањима кључни су локални
безбедносни актери чије учешће може да помогне у обезбеђивању локалног власништва.1
Добар пример процеса у локалном власништву уз значајно ангажовање цивилног друштва представља развој Националног акционог плана (НАП) на основу Резолуције 1325 СБ УН у Србији. Подстицај процесу израде НАП-а дао је Београдски Фонд за политичку изузетност, који
од 2009. године блиско сарађује са Министарством одбране по овом питању. Резолуцију 1325 СБ УН су од почетка, такође промовисале и Жене у црном, невладина организација из Србије, у сарадњи са другим организацијама цивилног друштва (ОЦД).
Други добар пример како локалне ОЦД могу да се ангажују долази
из Босне и Херцеговине, где се сваке недеље представници општина позивају да дођу у женски центар како би одговарали на питања жена и
саслушали њихове бриге. У планирању пројекта, посебни напори се чине да се осигура да се састанци одржавају у време када су жене из те заједнице слободне од својих обавеза. Ови састанци омогућују женама да
говоре слободно и непосредно са политичарима, тражећи им објашњења. Они си постали тако значајни да ту платформу користе и сами политичари који су препознали жене као значајног актера у заједници и
јавном одлучивању.2
1

Kristin Valasek, Security Sector Reform and Gender, Gender and Security Sector Reform Toolkit, Eds. Megan Bastick and Kristin Valasek, Geneva, DCAF, 2008.
2
Megan Bastick and Daniel de Torres, Implementing the Women Peace and Security Resolutions in Security Sector Reform, Gender and Security Sector Reform Toolkit, Eds. Megan Bastick
and Kristin Valasek, Geneva, DCAF, 2010, стр. 9.
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Јачање контроле и одговорности
Обезбеђивање одговорности за примену резолуције о женама, миру
и безбедности остаје изазов. Многе земље, које су усвојиле НАП, сматрају да је тешко обезбедити да се преузете обавезе примене кроз разна ангажована министарства. Поред тога, резолуције о женама, миру и безбедности не захтевају по сваку цену нове структуре одговорности. На тај начин обавеза је свих земаља које примењују резолуцију да успоставе јаке
механизме контроле и одговорности. Тела која имају за задатак да прате
поштовање људских права и других правних обавеза – повереници за
људска права, омбудсмани, парламентарни одбори за безбедност који
спроводе контролу сектора безбедности, могу бити важни партнери у
овом погледу, под условом да ефикасно обављају ову улогу.
У Србији, процена потреба рода и реформе сектора безбедности
открила је да на рад Одбора за безбедност и одбрану утичу ограничено
интересовање и познавање родних питања. Штавише, његов рад је
углавном фокусиран на реаговање на дневна политичка збивања и формални преглед извештаја које подносе полицијске, војне и безбедносне
службе пре него на проактивно праћење и процену родне реформе и
реформе сектора безбедности.3
Јачање жена у сектору безбедности повећава
оперативну ефикасност и пружа адекватну
испоруку безбедности и правде
Омогућавање женама да играју активну улогу у сектору безбедности
је од суштинског значаја за обезбеђење једнаких права за жене и мушкарце. То што су и жене и мушакрци ангажовани у институцијама сектора
безбедности чини те институције ефикаснијим и допушта им да ажурно
реагују на различите безбедносне потребе жена и мушкараца. Да употребимо речи министра Дачића изречене на презентацији извештаја о процени потреба рода и реформе сектора безбедности у Народној скупштини у Београду, септембра месеца 2010. године: „Наша шанса да стекнемо
нови имиџ у очима грађана као мање репресивна полицијска служба је
порасла од када су жене полицајци постале део партола“.
Не само да жене поседују корисни скуп вештина, у одређеним контекстима њихово укључивање није само пожељно, већ је и оперативни
3

Sonja Stojanović and Kathrin Quesada, Eds., Gender and Security Sector Reform, Needs assessment in Serbia, BCSP-BFPE-DCAF, 2010, стр. 44.
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императив. У контексту операција на очувању мира и стабилности, првенствено у Ираку и Авганистану, жене официри су значајно допринеле повећању нето скупљених информација, вршећи кордон и претрес
жена и помажући након сексуалног насиља.4
Изазови у регионалном контексту
Док су многе иницијативе о женама, миру и безбедности уграђене
у кључна разматрања, ипак остаје један број препрека. Оне обухватају
решавање ограниченог приступа жена вишим менаџерским позицијама
и оперативним положајима, интегрисање рода у обуке и едукације за
целокупно особље институција сектора безбедности и обезбеђивање
довољних средстава за примену таквих активности. Неки од изазова
идентификованих у регионалном контексту су:
– Обезбеђење високог нивоа политичке подршке и прихватања од
стране жена и мушкараца;
– Стварање систематских и дугорочних иницијатива у погледу Резолуције 1325 СБ УН;
– Интензивније прикупљање података и истраживање;
– Јачање комуникације и сарадње између рода и актера безбедности.
Обезбеђивање високог нивоа политичке подршке и прихватања
од стране жена и мушкараца
Десета годишњица Резолуције 1325 СБ УН подстакла је интересовање политичара на високом нивоу да промовишу примену Резолуције
СБ УН о женама, миру и безбедности. У региону Западног Балкана, нарочити напредак имамо у Босни и Херцеговини и Србији које су усвојиле НАП. Висок ниво учешћа у јавном објављивању извештаја о процени потреба рода и реформе сектора безбедности у септембу и конференција о женама у сектору безбедности у октобру демонстрирали су
ову жељу. Док је подршка на највишем нивоу незаменљива, она изискује операционализацију и превођење у конкретне и прилагођене иницијативе како би се учешће жена у сектору безбедности одрживо ојачало.
Пошто жене и мушкарци износе на сто различите потребе и схватања
безбедности, такви напори траже снажну сарадњу обе стране. Превише
често, резолуције се и даље виде само као женски проблем.
4

Kristin Valasek, Security Sector Reform and Gender, Gender and Security Sector Reform Toolkit, Eds. Megan Bastick and Kristin Valasek, Geneva, DCAF, 2008.
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Стварање систематских и дугорочних иницијатива
за Резолуцију 1325 СБ УН
Док је у погледу Резолуције 1325 СБ УН било бројних иницијатива,
од којих многе нису довеле до крајњих институционалних промена потребних за јачање жена у сектору безбедности, постоји потреба за одрживом, свеобухватном променом кроз све делове сектора безбедности,
поред јачања свести и фрагментарних догађаја и пројеката.
Све већи број жена у оружаним снагама и полицији у једном броју
земаља региона, представња веома позитиван развој у односу на овакву
позадину. У Србији, Војна академија је отворена за жене од 2007. године и данас има око 20 процената студенткиња. Међутим, одржива иницијатива треба да буде институционализована и систематска, али и да
зађе у аспекте задржавања и промоције и да улаже у успостављање адекватних структура, механизама подршке, као што су одељења за род и
удружења женског особља.
Процена потреба рода и РСБ у Србији открила је да сада и жене и мушкарци имају користи од једнаких услова за пријем у професионалну војну службу, исти кодекс облачења и једнаке плате, бар у теорији. Међутим
у пракси има случајева у којима интерни прописи практично спречавају
жене да имају приступ одређеним позицијама. Један пример се тиче места
војног аташеа, где прописи одређују да кандидат мора бити „ожењен женом“ и да живи са својом женом и породицом док је у иностранству.5
Интензивније прикупљање података и истраживање
Горњи пример илуструје колико су пресудни подаци и информације да би се оценило да ли и колико је род до сада интегрисан у институције и процесе сектора безбедности. Сакупљање информација са
основне линије, нешто чиме се мери и прати напредак, важно је оруђе
за дугорочну примену резолуције о женама, миру и безбедности. Обезбеђивање да иницијативе које треба применити имају непосредан утицај захтева јасне, мерљиве, контекстно-засноване и родно-осетљиве показатеље. Међутим, у многим пост-конфликтим земљама и земљама у
развоју, информације су ретке или тешко приступачне.
У другим случајевима те информације нису корисне за потребе
праћења интеграције рода у РСБ. У случају процене потреба у Србији,
5

Sonja Stojanović and Kathrin Quesada, Eds., Gender and Security Sector Reform, Needs assessment in Serbia, BCSP-BFPE-DCAF, 2010, стр. 76.
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на пример, родно раздвојене статистике нису биле расположиве за све
институције равномерно. Ово скоро да не изненађује јер је вођење статистике везано за род постало обавезно тек након усвајања Закона о
родној равноравности у децембру 2009. године. Оснивање посебне јединице која се бави родном статистиком у оквиру Владиног Уреда за статистику је веома значајан корак у систематском сакупљању статистичих
података према полној припадности на централном нивоу.
Јачање комуникације и координације између рода
и безбедносних заједница
Традиционално је и у Србији присутан недостатак комуникације и
координације, између женских организација, с једне стране, и институција безбедности, с друге стране. Организације цивилног друштва генерално су постале заначајан чинилац у сектору безбедности у протекле
две деценије, али тек су признате као такве после пада Милошевићевог
режима 2000. године.6
Чини се да су институције безбедности најотвореније за сарадњу са
оним ОЦД које су оријентисане према служби и које раде са женама
жртвама, и у мањој мери са огранизацијама које заступају заштиту права и непрофитним организацијама. Оне су најмање наклоњене сарадњи
са организацијама које промовишу мањине и маргинализоване групе.
Најчешћа форма сарадње која обухвата институције сектора безбедности су активности на обуци за полицију и правосуђе, као што су радионице, конференције и семинари на теме које се баве родно заснованим
насиљем. С друге стране, ОЦД ретко играју одлучујућу улогу када дође
до политичких расправа и одлука.
Иницијативе као што је процена потреба рода и РСБ, конференција о женама у сектору безбедности и друге сличне активности пружају
простор за дијалог и размену, и помажу да се премости овај јаз. Оне су
корисна платформа за подизање свести о међуповезаности рода и безбедности, са нагласком на добрим праксама, као што су Крагујевац и
Покрајина Војводина где су цивилно друштво, род и институције безбедности успоставили редовну и блиску комуникацију и сарадњу.7
6

Sonja Stojanović and Kathrin Quesada, Eds., Gender and Security Sector Reform, Needs assessment in Serbia, BCSP-BFPE-DCAF, 2010, стр. 55.
7
За више информација видети: Sonja Stojanović and Kathrin Quesada, Eds., Gender and Security Sector Reform, Needs assessment in Serbia, BCSP-BFPE-DCAF, 2010.
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Закључак
Десет година након усвајања прве Резолуције СБ УН о женама, миру и безбедности остају бројни изазови. Иницијативе на примени резолуција дугорочно треба да буду локално покретане и инклузивне по
природи, укључујући цивилно друштво и обезбеђујући јаку подршку
подједнако и жена и мушкараца. Јасни и мерљиви подаци су предуслов
за праћење и процењивање да ли и како институције ангажоване на
спровођењу испуњавају своје обавезе. Дугорочно, институционална
промена се може догодити само ако јаке контролне структуре обезбеде
одговорност свих укључених актера. Поред тога, комуникација и кооперација између родних и безбедносних актера, на свим нивоима, представљају кључни услов успеха.
Литература
1. Kristin Valasek, Security Sector Reform and Gender, Gender and Security Sector Reform
Toolkit, Eds. Megan Bastick and Kristin Valasek, Geneva, DCAF, 2008.
2. Megan Bastick and Daniel de Torres, Implementing the Women Peace and Security Resolutions in Security Sector Reform, Gender and Security Sector Reform Toolkit, Eds.
Megan Bastick and Kristin Valasek, Geneva, DCAF, 2010.
3. Sonja Stojanović and Kathrin Quesada, Eds., Gender and Security Sector Reform, Needs
assessment in Serbia, BCSP-BFPE-DCAF, 2010.
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РОДНА ПЕРСПЕКТИВА У НАТО-у
Сажетак: Рад се бави механизмима спровођења Резолуције 1325
Савета безбедности Уједињених нација (Резолуција 1325 СБ УН) у
оквиру НАТО структура. Детаљно су описане и објашњене смернице и
средства за спровођење Резолуције 1325 СБ УН, као и мултинационални и иновативни приступ спровођењу родних механизама у државама
чланицама и државама партнерима.
Кључне речи: НАТО, родна равноправност, Резолуција 1325 СБ УН.
Увод
Препознајући значај улоге коју жене играју у изградњи мира и решавању конфликата, Савет безбедности Уједињених нација усвојио је
Резолуцију 1325 (Резолуција 1325 СБ УН) 31. октобра 2000. године. Ова
Резолуција јавно признаје разорни утицај који рат и сукоби наносе женама и деци. То је прва Резолуцији ове врсте која захтева од страна у
конфликту да поштују права жена. Она обавезује све земље чланице
Уједињених нација (УН), укључујући и све НАТО савезнике, да осигурају да се разматрања о роду интегришу у безбедносни рад.
Смернице и средства НАТО-а за спровођење
Резолуције 1325 СБ УН
Од 2000. године, четири сродне резолуције СБ УН су такође усвојене: Резолуција 1820 (2008.), Резолуција 1888 (2009.), Резолуција 1889
(2009.) и Резолуција 1960 (2010.). У оквиру напора да ода признање
овим резолуцијама, НАТО је са својим партнерима развио смернице
којима се потврђује да рат и сукоби често утичу на жене и децу више
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него на мушкарце. Као део ширег међународног напора да се прекине
ова историјска неједнакост, НАТО и његови партнери раде на томе да
заштите жене и децу у зонама операција и да повећају учешће жена на
свим нивоима у својим политикама и задацима кроз следеће:
1. Политику НАТО/ЕАПС (Евроатлантски партнерски савет);
2. Задатке које је поставио Лисабонски самит;
3. Би-СЦ Директиву 40–1;
4. Акциони план НАТО-а;
5. Родни акциони план Савезничке команде за операције (СКО);
6. План за примену Резолуције 1325 СБ УН Савезничке команде за
трансформацију (СКТ).
Пошто се примена Резолуције 1325 СБ УН укршта са мисијама различитих организација унутар нација, а такође и унутар НАТО-а, НАТО користи бројна средства да унапреди и развије иницијативе које се тичу рода:
1. Радна група цивилног и војног особља у Главном седишту НАТО;
2. Ad hoc радна група заинтересованих Савезника и Партнера;
3. НАТО Канцеларија за родне перспективе;
4. Саветодавни одбор експерата (НАТО Одбор за родне перспективе)
са задатком да промовише родно укључивање (gender mainstreaming);
5. Радна група коју предводи СКО за процену средстава за даље укључивање Резолуције 1325 СБ УН у оперативне планове и извршавање;
6. Два Саветника за родна питања који раде у СКТ-у од фебруара 2010;
7. Саветнике за родна питања који раде у ИСАФ и КФОР; и
8. Одбор за оперативну политику (ООП) у формату ИСАФ-а и
КФОР-а који раде на томе да акциони план НАТО-а укључи Резолуцију
1325 СБ УН у операције и мисије које води НАТО.
Политика НАТО/ЕАПС
Активна опредељеност НАТО-а и његових партнера да примењују Резолуцију 1325 СБ УН довела је до званичне политике НАТО-а/Евроатланског партнерског савета о „Примени Резолуције 1325 СБ УН о женама, миру и безбедности“ 2007. године. Ревидирана политика НАТО/ЕАПС-а и
пратећи план примене одобрени су у јулу 2011. године. Ова политика се
преиспитује сваке две године у Одбору за политику и партнерства, а одобрава је Северноатлански савет. Годишњи извештај Генералног секретара о
примени политике биће јавно објављен у јесен 2011. године.
Мада политика НАТО/ЕАПС-а представља свеобухватни оквир за
примену Резолуције 1325 СБ УН и пратећих резолуција од стране НАТО-а
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и његових Партнера, ова политика би требало да се посматра у контексту
ширих политичких циљева НАТО-а за јачање безбедности и стабилности.
Да би се постигли ови циљеви, принципи Резолуције морају постати интегрални и комплементарни део корпоративног идентитета НАТО-а – на начин на који он планира и спроводи свакодневни рад и организује своје цивилне и војне структуре. Пошто је укључивање ових принципа препознато
као елемент потребан за успех мисија и операција, они морају бити интегрисани у све релевантне аспекте операција и мисија које води НАТО.
Ову политику НАТО/ЕАПС-а подржава Извршни план који обезбеђује свеобухватни оквир за практичну примену резолуција од стране
НАТО-а и његових Партнера. Он идентификује циљеве, конкретне акције, акциона тела, мере за напредак, рокове и статус рада. Узимајући у обзир четири стуба УН за Резолуцију 1325 СБ УН (превенција, заштита,
учешће и помоћ и опоравак), Извршни план се заснива на практичном
приступу и ангажује интерне и екстерне ресурсе НАТО-а. Он се гради на
шест колосека: 1) укључивање Резолуције 1325 СБ УН у политике, програме и документа; 2) сарадња са међународним организацијама, невладиним организацијама и цивилним друштвом; 3) операције; 4) едукације
и обуке; 5) јавна дипломатија; и 6) националне иницијативе:
1. Укључивање у политике, програме и документа значи укључивање
Резолуције 1325 СБ УН и пратећих резолуција у свакодневно пословање
НАТО-а на свим нивоима. Циљ је да се произведе промена у размишљању и
понашању, па се посвећује пажња утицају и користима које резолуције имају
на свакодневни рад НАТО организације, на његов персонал и одборе. У том
циљу, релевантна тела одлучивања су одговорна за напредовање у примени
политике НАТО/ЕАПС-а у њиховим сопственим областима стручности.
2. Сарадња са међународним организацијама и цивилним друштвом је у духу целокупног приступа Алијансе питањима безбедности.
У том оквиру, предузимају се иницијативе за ангажовање са другим међународним организацијама, невладиним организацијама и цивилним
друштвом на примени Резолуције 1325 СБ УН, укључујући и размену
информација, најбоље праксе и експертизе, као и практичну сарадњу.
3. Ефикасна интеграција родних перспектива у операције захтевала је
свеобухватну и чврсту политику. Након што је Северноатлантски савет
НАТО/ЕАПС-а одобрио ову политику у децембру 2007. године, издата је
Би-СК Директива 40–1 у септембру 2009. године. Поред тога, Шефови држава и влада одобрили су конкретан Акциони план НАТО-а за укључивање Резолуције 1325 СБ УН у операције и мисије које води НАТО у новембру 2010. Овај Акциони план помиње допринос који су операцијама и мисијама који води НАТО дали и НАТО ентитети и Државе.
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4. Едукација и обука представљају главно оруђе за подизање свести
цивилног и војног особља о Резолуцији 1325 СБ УН и давање доприноса
ефикасности операција и мисија. Обезбеђује се подршка и помоћ државама како би примениле програме засноване на Резолуцији 1325 СБ УН
и допуниле постојеће програме као и Међународни секретаријат НАТОа кроз Услуге обуке и развоја извршног менаџмента. Едукација и обука
су такође кључ за подстицање промена у размишљању и понашању. НАТО и национални програми едукације и обука, укључујући обуке базиране на сценарију пре размештања снага и напоре на реформи одбране, могу пружити драгоцени допринос ка постизању ових циљева. Развој таквих програма представља дугорочну инвестицију.
5. НАТО је усвојио стратегију јавне дипломатије, узимајући у обзир
снажан утицај медија на сагледавање улоге жена у друштву, култури, војном и јавном животу. Главни циљеви су: подизање свести о политикама
НАТО-а по питању родног укључивања у његове структуре, операције и
програме и учвршћивање поруке Алијансе о опредељености ка примени
принципа Резолуције 1325 СБ УН и пратећих резолуција. У том циљу,
ова стратегија има двојни приступ: 1) комуницирање преко НАТО ТВ
Канала на интернету, интернет сајту НАТО-а и дигиталних далеко досежних алата; и 2) ангажовање путем директних размена, дискусија и догађаја на изградњи дугорочних односа и партнерстава.
6. Националне иницијативе су пресудне за успех, укључујући развој и
примену Националних акционих планова (НАП) и других стратешких националних иницијатива. Политика НАТО/ЕАПС-а, његове пратеће војне
Директиве, и Акционог плана НАТО-а у погледу укључивања Резолуције
1325 СБ УН у операције и мисије које води НАТО такође чине оквир којим се помаже државама у усаглашавању њихових политика и програма.
Напори на реформи одбране су значајан аспект овог процеса, укључујући
промоцију учешћа жена у националним оружаним снагама.
Лисабонски самит
Свеобухватни извештај за 2010. годину о Политици НАТО/ЕАПСа, припремљен за Лисабонски самит у новембру 2010. године, детаљно
приказује примену Резолуције 1325 СБ УН и пратећих резолуција од
стране Алијансе и Партнера. Декларација Лисабонског самита нарочито потврђује укључивање Резолуције 1325 СБ УН у текуће и будуће
кризно и оперативно планирање НАТО-а, у обуку и доктрину Алијансе, и у све релевантне аспекте задатака Алијансе. ЕАПС ће припремити
извештај о остваривању Министрима спољних послова за децембар
2011. године и за следећи самит у Чикагу 2012. године.
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НАТО Одбор за родне перспективе
НАТО наставља да промовише родне политике кроз посебне одборе. Првобитно назван Одбор за жене у оружаним снагама, променио је
назив и компетенције у лето 2009. године да би постао НАТО Одбор за
родне перспективе са циљем да формално подржи Резолуцију 1325 СБ
УН и пратеће резолуције. У оквиру Међународног војног секретаријата,
основана је и Канцеларија за родне перспективе.
Би-СК Директива 40–1
У лето 2008. године, Северноатлантски савет је наредио Стратешкој
команди НАТО-а да припреми одређене смернице за примену Резолуције
1325 СБ УН. Резултат тога је Директива 40–1 Стратешке команде донета у
септембру 2009. године и издата Командирима НАТО-а на спровођење,
укључујући обуку и едукацију. Мада Алијанса не диктира мере или политике које се примењују на националном нивоу, захтева се да особље размештено у операцијама које води НАТО и које служи у оквиру НАТО структура буде адекватно обучено и да задовољи стандарде понашања. Неспорно, Директива је најистакнутија по томе што је прокрчила пут за размештај Саветника за родна питања у Главни штаб ИСАФ-а од октобра 2009.
године надаље. Други кључни успех је постављање одређеног броја Саветника за родна питања како на терену тако и у неколико команди Алијансе.
Кључни концепти директиве обухватају:
– Стремљење ка репрезентативној радној снази ширењем улоге жена унутар организације и мисија на свим нивоима;
– Разматрање и примена мера како би се задовољиле потребе женских припадница штаба;
– Обучавање запослених о родно значајним питањима;
– Обезбеђивање поштовања стандарда понашања НАТО-а.
Док је примена Директиве већ показала позитивне резултате у операцијама које води НАТО, Алијанса признаје да укључивање родних
перспектива и мењање понашања организације не може да се деси преко ноћи и да захтева трајан напор целокупног Штаба и чланова. Имајући то на уму, он наставља да процењује и побољшава ове мере.
НАТО Акциони план
НАТО је израдио препоруке о укључивању Резолуције 1325 СБ УН у
операције које води НАТО у пролеће 2010. године, на десетогодишњицу
прве Резолуције, које су одобрили министри одбране у јуну 2010. године.
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НАТО Акциони план за укључивање Резолуције 1325 СБ УН у операције и
мисије које води НАТО објављен је у новембру 2010. године. Двогодишњи
извештај о овом плану завршен је у августу 2011. године. Он обухвата широк спектар детаљних активности које се тичу питања као што су: управљање кризама, оперативни планови и вежбе, обука и едукација за оперативне
аспекте, оперативно извршење и извештаји и системи извештавања.
СKО План
Незваничне политике Савезничке команде за операције (СКО) и задатак добијен на Лисабонском самиту кулминирали су у лето 2011. доношењем Акционог плана за родна питања СКО-а. Он ставља СКО-у у задатак да
укључи родна разматрања у доктрину, директиве, попуне људством, едукацију и обуку, операције и извештавање. СКО ради на промовисању улоге Саветника за родна питања тако што су све текуће и будуће операције које води
НАТО успоставиле позиције на одговарајућем нивоу. Идеално би било када
би све нације поставиле Саветнике за родна питања на терену са пуним радним временом, или, као минимум, запослили Жаришне тачке за родна питања на тактичком нивоу да раде са саветницима НАТО-а на терену.
План и иницијативе СKT-a
Савезничка команда за трансформацију (СКТ) почела је са радом на
родним питањима 2009. године под старатељством Заменика начелника
штаба за обуку здружених снага генерал-потпуковника Карлхајнца Вјерека. Резултат визије генерал-потпуковника Вјерека били су први икада Саветници за родна питања у НАТО-у, а његово лидерство кулминирало је
СКТ-овим планом за примену Резолуције 1325 СБ УН и интеграцију родне перспективе у целокупан рад СКТ-а, нарочито на пољу едукације и обуке. НАТО је ставио у задатак СКТ-у да испланира могућности постојећих
едукација и тренинга које се односе на Резолуцију 1325 СБ УН, уграде Резолуцију 1325 СБ УН у постојећу НАТО обуку, и обезбеде препоруке за
обуку пре размештаја снага. У фебруару 2010. године СКТ је дао своје прве
препоруке у овим областима. Градећи на темељу овог рада, СКТ је проширио задатке и развио одређене препоруке за промовисање родне перспективе, које су одобриле државе чланице НАТО-а у августу 2010. године.
Ове препоруке пружају свеобухватни план за примену Резолуције
1325 СБ УН и интегрисање родне перспективе на свим нивоима НАТОа. Оне су замишљене тако да подигну свест и унапреде родно укључивање у војне организације НАТО-а. На пример, препоруке се баве успоста53
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вљањем места сталног Саветника за родна питања у војној командној
структури, коришћење Саветника за родна питања, Саветника за родна
питања на терену и Жаришне тачке за родна питања у операцијама које
води НАТО, повећањем број жена размештених на текућим операцијама, повећањем броја жена у телима која доносе одлуке на свим нивоима
процеса планирања, и плановима за едукацију и обуке за сав персонал.
СКТ је развио један родно свесни модул за рачунарски курс за обуку пре размештања за Међународне безбедносне снаге у Авганистану
(ИСАФ) почев од јесени 2010. године. Тренутно, СКТ развија комплетно рачунарски базиране курсеве за оне који се размештају по операцијама. Остали производи који се односе на род су следећи:
1. Лекције у свим НАТО објектима за едукацију и обуку;
2. Модификовани наставни програми у Центрима за изузетност;
3. Обука у националним војним установама за образовање и обуку
и партнерским центрима за обуку НАТО-а и држава партнера;
4. Модификовани наставни програми за обуку цивила пре размештања;
5. Акредитација постојећих курсева за родна питања;
6. Интернет сајтови са слободним приступом да би се поделила
најбоља практична искуства и информације;
7. Успостављање родних центара изузетности;
8. Образовни догађаји у целом СКТ-у и кратки извештаји о разним
састанцима НАТО-а и ПзМ.
Главно седиште ВСКТ (Врховне савезничке команде за трансформацију) веома активно промовише дух и циљ Резолуције 1325 СБ УН.
Кроз низ едукативних догађаја, кратких извештаја и предавања у НАТО
објектима за едукацију и обуку, реч се шири кроз НАТО. Интеракција
Саветника за родна питања са међународном заједницом обезбедила је
видљивост напорима НАТО-а. Саветници за родна питања Главног седишта ВСКТ-а имају блиске односе са другим групама унутар Главног
седишта НАТО-а који раде на родним питањима. Генерал-потпуковник
Вјерек и вицеадмирал Потинџер, Заменик начелника штаба за развој
способности допринели су овим напорима. Један од највећих успеха
био је придодавање сталне позиције Саветника за родна питања мирнодопској структури Генералштаба ВСКТ-а.
Мултинационални и иновативни приступ
У марту 2011. године, вицеадмирал Потинџер је добила наређење
од Министара одбране НАТО-а да предводи Радну групу под називом
„Изградња способности кроз мултинационални и иновативни при54
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ступ“. Мандат Радне групе био је да споји државе и да делује као онај
који врши спаривање ради сарадње на развоју способности и тако омогући НАТО-у да испуни задатке постављене у Стратегијском концепту
са Лисабонског самита. Радна група је поднела извештај о резултатима
Штабу НАТО-а почетком септембра; један од преко 40 мултинационалних предлога био је недвосмислено фокусиран на повећање могућности
за жене у секторима одбране и безбедности унутар Алијансе.
Вицеадмирал Потинџер се изузетно ангажује у овим настојањима
да помогне женама у оружаним снагама НАТО-а и у мрежи одбрамбених и безбедносних државних положаја, да буду ментори једна другој,
да уче о успесима и неуспесима, и да имају прилику да поделе приче и
изграде свест која се односи на заједничке изазове. Један од жељених
резултата јесте да се помогне мушкарцима и женама лидерима да науче
како да на најбољи начин користе свој људски капитал да регрутују, задрже и унапреде све који желе да служе својим државама, било у униформи или у пословном оделу. Вицеадмирал Потинџер се нада да ће
ова иницијатива изградити разумевање да такве активности могу непосредно да побољшају војну спремност и војну ефикасност, и да помогну
да се осигура да национални сектори одбране и безбедности имају користи од најбољих и најпаметнијих који желе да дају допринос. Мандат
Радне групе био је да помогне Алијанси да развије економичне војне
способности кроз мултинационални приступ. Помажући државама да
схвате потенцијал својих жена да служе у униформи и у сектору одбране није могло бити јасније везано за економичне војне способности.
Улога држава чланица и држава партнера
Бугарска је иступила као лидер међу нацијама са предлогом за одржавање годишње Конференцију за обуку и едукацију жена у безбедности и одбрани. Постоје разне НАТО конференције које покривају огроман број области и проблема који су у фокусу, али ниједна нема изричито за циљ да споји жене из целе НАТО организације за обрану и безбедност, укључујући и партнере. Конференција би покренула мрежу и
ојачала колективни глас и способност жена у НАТО-у и партнерским
државама. Ово ће донети користи државама које дају допринос тиме
што ће им се вратити боље обучене и едуковане жене на свим нивоима
њихових безбедносних и одбрамбених организација.
Како предлог сазрева, могао би да укључи израду Извештаја о „Најбољој пракси“ НАТО-а и Партнера у погледу родне интеграције и развоја спо55
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собности. Са 28 држава чланица, државама партнерима, као и државама које теже да постану чланице, у целом НАТО-у постоји богатство успешних
процеса, програма и пракси о томе како је боље родно укључивање повећало способност и обезбедило нову способност. Скуп ових процеса, програма
и пракси би користио и обавештавао државе чланице у раним фазама о
укључивању жена у њихове одбрамбене и безбедносне организације.
Још један резултат био би да се омогући да жене у одбрамбеном и
безбедносном саветодавном одбору (ДАСАКО) НАТО-а дају независтан глас напорима Генералног секретара НАТО-а и партнерских држава за родну интеграцију. Такав одбор би пратио питања и изазове из
прве руке, генерисао дијалог између командујућих и нижих чинова, и
давао препоруке за јачање могућности за жене да дају допринос.
Закључак
Иако је НАТО отпочео спор процес промене размишљања и понашања и увођење родне перспективе у све своје операције и свакодневне
задатке, више треба да се уради да би се повећало учешће и могућности
жена. У оквиру НАТО-а постоје бројни пројекти и групе, формалне и
неформалне, чији је циљ да се то оствари. Ми сви заједно морамо да повећамо свест о доприносу Алијансе примени Резолуције 1325 СБ УН и
видљивости проблема у очима јавности. Учествовање жена на свим нивоима, нуђење пуног спектра перспектива којим би се помогло у спречавању будућих сукоба и на заштити жена и деце од неких од последица рата важан је део у постизању овог циља.
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РОД И БЕЗБЕДНОСТ – УЛОГА ОЕБС-а
Сажетак: Питања безбедности у глобализованом свету данас је немогуће замислити без мултидисциплинарног приступа који подразумева и родну димензију. Безбедносни изазови и претње, њихово решавање кроз сарадњу држава, али и цивилног друштва, не може бити делотворно и ефикасно без активног промишљања узрока и последица које
они имају на све, али посебно на оне који су маргинализовани и искључени. Стога је стално подсећање на родну димензију безбедносних питања кључни задатак свих актера, па и регионалних и међународних
организација. У раду је описано богато искуство ОЕБС-а у области промовисања рода и безбедности, и пружен је преглед кључних докумената
ОЕБС-а у области родне равноправности и безбедности.
Кључне речи: ОЕБС, родна равноправност, безбедност, Резолуција
1325 СБ УН, реформа сектора безбедности.
Увод
Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) има дугогодишње искуство у промовисању питања рода и безбедности. Једнаке
могућности између жена и мушкараца нису само основна демократска
вредност, већ и кључно питање заштите људских права, осигурања мира и економског просперитета, речју темељ безбедности и стабилности
свих земаља чланица ОЕБС.
Хелсиншким актом из 1975. године земље чланице ОЕБС заузеле су се
за сложен приступ питањима безбедности кроз три кључне димензије: политичко-војну, економско-еколошку и људску димензију. Узете заједно,
сва три стуба деловања ОЕБС служе као основна алатка за суочавање са
безбедносним изазовима у свету данас. У оквиру све три димензије ОЕБС,
увођење родне перспективе представља саставни део процеса демократизације, реформи и очувања мира. Иако се ослања на међународни правни и
стратешки оквир родне равноправности, ОЕБС је развио и сопствене политике и мере како би подржао питања родне равноправности у 56 земаља
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чланица. Међу најважнијим документима који на посебан начин обрађују
питање родне равноправности и безбедности су: Министарска одлука о
женама у превенцији сукоба, управљању кризама и постконфликтном опоравку, Министарска одлука о превенцији и борби против насиља над женама и Министарска одлука о учешћу жена у јавном и политичком животу. Како би се осигурало адекватно и пуно спровођење принципа родне
равноправности у свих 56 земаља чланица, 2004. године ОЕБС је усвојио и
Акциони план родне равноправности у који су пренете све обавезе земаља
чланица, али и саме организације по питањима родне равноправности.
Кључна документа ОЕБС-а о родној равноправности
Акциони план родне равноправности има за циљ да обезбеди једнаке могућности за жене и мушкарце, као и интегрисање родне перспективе у политике и праксе у земљама чланицама са локалним партнерима са којима ОЕБС сарађује на оснаживању жена и изградњи капацитета и експертизе у области родне равноправности. Акциони план предвиђа неколико кључних области које су обавезне за земље чланице и
организацију у целини: осим увођења родне перспективе у све политике на свим нивоима одлучивања (гендер маинстреаминг), на нивоу
ОЕБС ради се и на изградњи одговарајућих механизама заштите женских људских права, истицању и промовисању улоге жена у превенцији
сукоба, постконфликтном опоравку земље и јачању мира.
Министарска одлука о женама у превенцији сукоба, управљању
кризама и постконфликтном опоравку МЦ. ДЕЦ/14/05, донета је на састанку у Љубљани, децембра 2005. године. Посебну пажњу, Министарска одлука посвећује пуном и равноправном учешћу жена у превенцији
сукоба, разрешењу сукоба и изградњи мира. То подразумева да земље
чланице треба да осигурају веће учешће жена у доношењу одлука у безбедносним питањима и активностима, као и пуно спровођење Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација о женама, миру и безбедности. Министарска одлука МЦ. ДЕЦ/14/05, између осталог, препоручује земљама чланицама да подрже обуке и образовање које је фокусирано на права жена и девојчица, да деле искуства и најбоље праксе
како би укључиле жене у мировне иницијативе и подржале њихове активности на изградњи мира и стабилности. Земље чланице ОЕБС су
охрабрене да предузму одговарајуће мере како би оснажиле женске организације, посебно оне које се баве изградњом мира и поверења, као и
да дефинишу посебне политике које би охрабриле жене и женске орга58
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низације да узму активније учешће у решавању конфликата и њиховој
превенцији, као и постконфликтној рехабилитацији, са посебним освртом на положај избеглих и интерно расељених жена и девојчица.
Министарска одлука о превенцији и борби против насиља над женама МЦ. ДЕЦ/15/05, такође је усвојена на састанку у Љубљани 2005.
године. Ова одлука препознаје насиље над женама као сталну претњу
безбедности у свим земљама чланицама ОЕБС. Као посебно угрожене и
изложене насиљу, ова одлука истиче следеће категорије жена: жене и
девојчице које припадају националним мањинама, избеглице и интерно
расељене жене, мигранткиње, сеоске жене, затворенице, удовице, старе
жене, ХИВ позитивне и оне које су у ситуацијама оружаног сукоба.
Министарска одлука о учешћу жена у политичком и јавном животу МЦ. ДЕЦ/7/09 посебно истиче потребу да земље чланице предузму
потребне мере како би креирале једнаке могућности за жене и мушкарце у сектору безбедности, укључујући и оружане снаге, као и да омогуће
балансирано регрутовање, задржавање и напредовање у служби. Земље
чланице се позивају да омогуће подједнаки допринос жена и мушкараца мировним иницијативама, као и да уведу отворене и транспарентне
процесе који ће омогућити пуно учешће жена и мушкараца у развоју
правног оквира и политика које се односе на безбедност.
Све ове одлуке и иницијативе базирају се на међународним и
ОЕБС стандардима, пре свега на Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације над женама Уједињених нација, Пекиншкој платформи за акцију, Резолуцији 1325 Савета безбедности Уједињених нација (Резолуција 1325 СБ УН) и другим релевантним међународним изворима. Резолуција 1325 СБ УН представља један од најважнијих међународних докумената за сложени приступ безбедносним изазовима у
све три димензије ОЕБС. Ова Резолуција захтева од земаља чланица УН
поштовање женских људских права, не само у ситуацијама конфликта,
већ и током мировних преговора и у после конфликтној обнови земље.
Резолуција се посебно бави јединственим утицајем рата на жене, као и
недовољно искоришћеним потенцијалима жена као активних учесница
у решавању сукоба и њиховог доприноса одрживом миру.
У том смислу, земље чланице ОЕБС позивају на усвајање специјалних
мера заштите жена и девојчица од родно заснованог насиља, посебно у ситуацијама конфликта и узимајући у обзир потребе избеглих и расељених
жена и девојчица. У постконфликтним ситуацијама, посебну пажњу треба
посветити препознавању различитих потреба жена и мушкараца бивших
бораца у процесу разоружања, демобилизације и поновне интеграције у
после ратно друштво. Ово је изузетно сложен проблем с обзиром на нару59
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шене „уобичајене и друштвено пожељне“ родне улоге и жена и мушкараца
у мирнодопском периоду у односу на ситуацију конфликта и оружаног сукоба. Резолуција 1325 СБ УН пружа одличну основу за формулисање посебних мера како би се повећало учешће жена на свим нивоима одлучивања у спречавању, управљању и решавању конфликта.
Спровођење Резолуције 1325 СБ УН кроз програме ОЕБС-а
Кроз своје институције и програме, ОЕБС активно подржава увођење
родних питања у сектор безбедности. Резолуција 1325 СБ УН и њено спровођење на локалном нивоу представља добар оквир за формулисање таквих програма и политика. У оквиру својих институција, као што је на
пример Канцеларија за демократске институције и људска права, спроводе се програми који за циљ имају залагање за спровођење процеса који
ће интегрисати родну перспективу у институције сектора безбедности, као
и усмерити пажњу ових институција на женска људска права и њихову
посебну угроженост у ситуацијама конфликта. У том смислу, Канцеларија
за демократске институције и људска права активно сарађује са свим релевантним актерима, цивилним друштвом и владиним институцијама на
њиховом међусобном умрежавању и јачању. Канцеларија је такође била
веома активна у промовисању и ширењу знања о увођењу родне перспективе у реформу сектора безбедности припремајући образовни материја и
развијајући алатке које препоручују и описују адекватне мере како спровести принципе и препоруке Резолуције 1325 СБ УН у праксу. Програми
ODHIR такође су намењени унапређењу процеса регрутовања, задржавања и напредовања жена у полицији и војсци, као и укључивању родне перспективе у оперативно планирање ових служби.
Секција за родну равноправност Секретаријата ОЕБС такође је
веома активна у промовисању питања равноправности полова у сектору безбедности и пружа подршку Мисијама ОЕБС у земљама чланицама у спровођењу различитих активности у овој области.
Активности Мисије ОЕБС у Србији
Мисија ОЕБС у Србији је током 2010. и 2011. године подржала цивилни сектор у формулисању Смерница за израду Националног акционог плана Србије према Резолуцији 1325 СБ УН.
На првој линији безбедности грађана и грађанки налази се полиција која мора бити у стању да разуме и ефикасно одговори на потребе
жена и мушкараца. Како се безбедносне потребе жена и мушкараца разликују, родни баланс у оквиру припадника полиције је ефикасна стра60
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тегија да се успешно одговори на те потребе и заузме свеобухватнији
став у заштити безбедности сваког грађана и грађанке. Од марта 2009.
године Мисија ОЕБС у Србији је заједно са Асоцијацијом директора
полиција у југоисточној Европи (SEPCA) радила на успостављању Регионалне мреже жена полицајаца (WPON). Као резултат предузетних активности спроведено је истраживање о положају жена полицајаца у земљама чланицама SEPCA. Истраживањем су обухваћена питања као
што су ангажовање и селекција жена полицајаца, развој њихове каријере, законодавни и стратешки оквир. Извештај доноси низ препорука
како унапредити процес подршке женама полицајцима у развоју њихове каријере, стицању додатних знања и вештина, образовање и обуку.
Мисија ОЕБС у Србији и Београдски фонд за политичку изузетност
организовали су три дводневна семинара на тему родне димензије у процесу реформе сектора безбедности током 2010. и 2011. године. Учесници
семинара били су представници различитих државних институција: Министарство унутрашњих послова, Министарство одбране, БИА, ВБА,
ВОА, Министарство спољних послова, Народна скупштина, Министарство финансија, Канцеларија заштитника грађана, Савет за родну равноправност, Министарство правде, Криминалистичко-полицијска академија
итд. Теме семинара покривале су стицање основних знања о концепту и
принципима родне равноправности, увођењу родне перспективе у јавне
политике, однос између реформе сектора безбедности и питања родне
равноправности, као и практичан рад на излиставању приоритетних области у спровођењу Резолуције Савета безбедности 1325. Сви семинари су
реализовани у оквиру пројекта Консолидовање процеса демократизације у
сектору безбедности који спроводи Мисија ОЕБС у Србији, уз подршку
Шведске агенције за међународну развојну сарадњу.
Мисија ОЕБС у Србији у сарадњи са Министарством одбране и организацијом УН Жене је током 2011. године пружила подршку објављивању Националног акционог плана по Резолуцији СБ УН 1325 на
српском и енглеском језику.
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РОДНА РАВНОПРАВНОСТ: ПРОЖИМАЈУЋА ВРЕДНОСТ
ИНТЕГРАЦИЈСКИХ ПРОЦЕСА
Сажетак: Рад представља пресек развоја политике једнаких могућности у Европској унији. Истражује се развојни пут и процес институционализације родне равноправности као специфичне и најразвијеније
форме социјалне политике у ЕУ. Идентификују се прекретнице које су
определиле правац и ток развоја ове политике од Римског до Лисабонског уговора. Приказује се на који начин институционализација политике једнаких могућности за жене и мушкарце доприноси изградњи
вредносног система на коме почива ЕУ. Такође, прави се осврт на допринос који политика једнаких могућности пружа у процесу европеизације, производећи обавезе за институционализацију на националном
нивоу у државама чланицама и онима које су у процесу придруживања.
Напослетку, идентификују се главне препреке у развоју и институционализацији политике једнаких могућности за жене и мушкарце у ЕУ и
разматра се који су могући будући правци овог развоја.
Кључне речи: ЕУ политика једнаких могућности за жене и мушкарце, европеизација, родна равноправност, људска права жена.
Увод
Европска унија доминантно је означена са две својствене карактеристике. С једне стране она представља унију која препознаје и слави
различитости најмање 27 социо-културолошких, нормативно-политичких контекста. Са друге стране, ЕУ експлицитира тежњу ка стварању
заједнице која ће одисати јединственим вредносним системом, нормама, правилима, поред своје примарне функције јединственог тржишта.
Две динамике се преламају кроз живот ЕУ у свим сегментима њеног деловања и кроз све институције које формулишу и спроводе политике
ЕУ. У овом раду бавићемо се политиком једнаких могућности за жене и
мушкарце која чини део тежњи ка стварању уједињујућег вредносног
система у коме је примарни фокус стављен на једнакост две најшире за62
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једнице: мушкараца и жена. Пружићемо преглед развоја политике једнаких могућности за жене и мушкарце од Римског до Лисабонског уговора и покушаћемо да идентификујемо тачке у развоју које су определиле даље правце деловања ЕУ у сфери родне равноправности.

Прекретнице у развоју и институционализацији политике једнаких
могућности за жене и мушкарце у ЕУ
Прво помињање једнаких могућности налази се у првом оснивачком
уговору у члану 1191 којим се дефинише принцип једнаке зараде за једнаки
рад. Општа је пракса да се члан 119 Уговора у Риму препознаје као прво
значајно достигнуће и законско регулисање једнакости између жена и мушкараца, дакле увођење принципа родне равноправности у круг деловања
Европске заједнице (ЕЗ). Ипак, треба напоменути да оснивачи ЕЗ нису имали у виду принцип родне равноправности када су говорили о „једнакој плати за једнаки рад“. Наиме, овај члан је уведен под притисцима Француске
која је у свом Уставу из 1946. године увела принцип једнаких зарада за једнаки рад и плашила се нелојалне конкуренције других земаља чланица тадашње економске заједнице.2 Поред Француске, још три земље потписнице
Римског уговора, Белгија, Италија и Западна Немачка, су већ биле потписале и ратификовале Ц100 Конвенцију о једнакој надокнади Међународне организације рада3 из 1951. године, те су морале узети озбиљно у обзир притиске Француске, будући да су се на такве обавезе већ претходно декларативно обавезале. Стога, под притиском четири од шест тадашњих држава потписница Римског уговора4 овај члан је усвојен, са нагласком на економску
конкурентност и без икакве потке о промоцији женских људских права.
Све до седамдесетих година двадесетог века политика једнаких могућности
за жене и мушкарце је остала запостављена област деловања ЕЗ, док две
белгијске адвокатице, Елиан Вогел-Полски (Eliane Vogel-Polsky)5 и МариТерез Кувелије (Marie-Therese Cuvelliez), нису препознале потенцијал овог
члана за унапређење женских људских права и изнеле у два наврата случај
Габриел Дефрен (Gabrielle Defrenne) пред Европски суд правде, и то 1971. и
1

Римски уговор (The Treaty of Rome, 1956, 1957), није објављен у Службеном гласнику.
Италија, Белгија, Западна Немачка, Луксембург и Холандија.
3
Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal
Value (датум усвајања 29. 06. 1951, датум ступања на снагу 23. 05. 1953).
4
Луксембург и Холандија нису биле потписнице Конвенције Међународне организације рада.
5
Gubin Eliane avec la collaboration de Catherine Jacques, Eliane Vogel-Polsky. Une Femme de
conviction, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Bruxelles, 2007.
2
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1976. године.6 Реч је о стјуардеси белгијске авиокомпаније Сабена. У овој националној авиокомпанији жене стјуардесе су имале исте радне задатке као
и мушкарци стјуарти, а за то су добијале мању плату све до 1966. године.
Поред тога, мушкарци су имали посебне планове за пензионисање са 55 година старости, док су жене морале да иду у пензију са 40 година старости са
образложењем да су „мушкарци клијенти желели да им виски буде послужен од стране згодних младих жена“ како је стајало у образложењу компаније Сабена. Године 1971. тужба је имала нагласак на пензијама и Европски
суд правде је пресудио у корист националне компаније образлажући да још
увек не постоји спремност Европске заједнице да се интервенише у домену
пензија и да је право држава чланица да самостално одређују старосно доба
за пензионисање, диференцирано или не према полу. У том смислу, сматрали су да члан 119 не представља основ за интервенисање. Ипак, 1976. године, када је нагласак тужбе стављен на неједнаке плате по основу пола Европски суд правде се изјаснио да члан 119 Римског уговора има „двојаку функцију“. Наиме, у образложењу пресуде се наводи да је примарни циљ члана
119 економског карактера и да тај члан обезбеђује избегавање нелојалне
конкуренције унутар оквира заједнице. С друге стране, по мишљењу Суда
члан 119 има и социјалну димензију, односно да у овом члану постоји социјални циљ ЕЗ, која није искључиво економска заједница, већ треба и да, путем заједничке акције, обезбеди социјални напредак и да трага за сталним
унапређивањем животних и радних услова њених народа, како је наглашено у преамбули Уговора.7 Том пресудом „једнака плата“ је постала директно
и непосредно обавезујући принцип за земље чланице. Ова пресуда је, такође, отворила простор за тумачење овог члана у социјалном смислу, те поставила основе за развијање политике једнаких могућности за жене и мушкарце у области социјалне политике.
Први извештај о положају жена и мушкараца у Европској заједници
се хронолошки поклапа са претходно поменутом првом пресудом
Европског суда правде у овој области, што указује на почетак стварања
дискурса о неравноправном односу полова у земљама чланицама, као и
на формирање политичке атмосфере за унапређивање ове области. У
истом периоду, усвојена је и прва директива у области једнаких могућности за жене и мушкарце која се тиче уједначавања прописа држава чланица који се односе на примену принципа једнаких зарада за мушкарце
и жене.8 Након усвајања прве директиве уследило је усвајање низа дирек6

Defrenne v Belgium I, Case 80/70 [1971] ECR 445. Defrenne v Sabena II, Case 43/75 [1976] ECR 455.
Случај 43/75, 1976, ECR 455, параграфи 8–10.
8
Council Directive 1975/117/EEC of February 10, 1975, on the approximation of the laws of the Member
States relating to the application of the principle of equal pay for men and women (OJ L 45/19, 19. 2. 75).
7
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тива које се баве питањима политике једнаких могућности за жене и мушкарце. До данас директиве настављају да буду основни инструмент јачања политике једнаких могућности за жене и мушкарце у ЕУ.9
Приступ који се профилише у политици једнаких могућности за жене
и мушкарце од увођења члана 119 Римског уговора до почетка 90-их година XX века дефинисан је у литератури као једнаки третман10 (equal treatment). Такав приступ је карактеристичан за дискурс људских права. Наиме, према принципу једнаког третмана ни једна индивидуа не сме имати
мање људских права и мање шанси од било које друге особе. Упркос базично праведној идеји ограничење оваквог приступа се веома брзо манифестовало. У том тренутку већ редовни извештаји Европске комисије о
положају жена и мушкараца у земљама чланицама указивали су да се непривилеговани положај жена не мења, без обзира на развијену легислативу у сфери једнаких могућности за жене и мушкарце. Приступ једнаког
третмана значајно је допринео унапређивању права и процедура у домену
родне равноправности, али је показао ограничења у утицају на исходе.
Промишљање ограничења приступа једнаког третмана и његовог утицаја
на групе које су у почетној неравноправној позицији довело је до формулисања новог приступа, тзв. позитивне дискриминације. У литератури је
могуће пронаћи овај концепт у различитим формулацијама, као нпр.
афирмативна акција, бенигна дискриминација, повратна (реверсна) дискриминација, преференцијални третман, систем квота, мере позитивне
акције, итд.11 Овакав приступ се фокусира на позитивне исходе и има за
циљ измену status quo ситуације, тј. фокусира се на повећање учешћа групе
која је недовољно заступљена. Нагласак на овом приступу је видљив у ЕУ
90-их година. Он се посебно манифестује кроз меке мере ЕУ. Док се први
и други акциони програм12 претежно баве јачањем постојећих законодавних решења у области једнаких могућности, трећи и четврти акциони
програми из 90-их година13 се фокусирају на повећање броја жена на плаћеном тржишту рада. Треба нагласити да се паралелно са увођењем мера
позитивне дискриминације, препознаје неопходност политичког деловања на више нивоа и кроз различите сфере. Наиме, већ трећи акциони про9

За списак директива види део: Литература.
Rees Teresa, Mainstreaming Equality in European Union: Education, Training and Labor Market Policies, Routledge, New York, 1998.
11
Ђурић Владимир, Афирмативна акција. Међународноправни и уставноправни аспекти,
Институт за упоредно право, Београд, 2007.
12
Акциони програм за промоцију једнаких могућности за жене (1982–1985) и Други средњорочни програм Заједнице за жене (1986–1990).
13
Трећи средњорочни програм за једнаке могућности за жене и мушкарце (1991–1995) и
Четврти средњорочни акциони програм Заједнице за једнаке могућности за жене и мушкарце (1996–2000).
10
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грам уводи по први пут у ЕУ концепт gender mainstreaming, тј. родно освешћену политику. Концепт gender mainstreaming значи да политике једнаких могућности за жене и мушкарце неће бити сегментарно опредељене у
једној јединици управљања, већ ће залазити у све политике и у све сфере
деловања Европске уније као организације са наднационалним обележјима. Ово је трећи и најновији приступ Европске уније у домену родне равноправности који је још увек актуелан. Приступ уродњавања или увођења
родно освешћене политике (gender mainstreaming) неће видети почетак
примене све до краја ’90-тих година, а добиће замах тек након 2000.
Увођење приступа позитивне дискриминације изазвало је дилеме у
примени у земљама чланицама. Уношењу конфузије у примени концепта и
тумачењу мера афирмативне акције/позитивне дискриминације допринела
је пресуда Суда правде Европске уније у случају „Kalanke v Freie Hansestadt
Bremen“.14 Каланке, хортикултуриста, није примљен на радно место, јер је
на место примљена жена. Он је тужио градску управу за почињену дискриминацију. Суд правде Европске уније је пресудио у његову корист дефинишући догађај као „недопустиву дискриминацију“. Врло брзо уследио је случај којим је Суд правде Евроспке уније додатно појаснио коришћење мера
позитивне дискриминације. У случају „Marshall vs Land Nordhein-Westfalen“ из 1997.15 професор средње школе је поднео тужбу јер није добио унапређење у звању. Унапређење је добила његова колегиница једнако квалификована. Суд овога пута појашњава да држава не може да гарантује женама апсолутни и безрезервни приоритет при запошљавању и напредовању
на послу само по основу пола, већ да се приоритет даје у случајевима једнаке погодности кандидата и кандидаткиње, њихове стручности и професионалне перформансе. Ова пресуда даје оквире тумачења концепта позитивне дискриминације и стиже у правом тренутку. Амстердамски уговор16
(потписан 1997, а ступио на снагу 1999. године) сумира претпоставке и поставља правну основу за мере позитивне дискриминације за мање заступљени пол. Поред тога што конзервира члан 119 Римског уговора (постаје
члан 141), подиже принцип родне равноправности на ниво кључних основа на којима се заснива рад ЕЗ, што се огледа у увођењу принципа родне
равноправности у члан 2 (промоција родне равноправности као један од
главних задатака ЕЗ), члан 3 став 2 (уклањање неравноправности и промоција родне равноправности у свим јавним политикама Заједнице – gender
mainstreaming) и члан 13 став 1 (борба против дискриминације ван сфере
14

Kalanke v Freie Hansestadt Bremen, Case C-450/93 [1995] ECR 3069.
Marschall v Land Nordrhein-Westfalen, Case C-409/95 [1997] ECR 6363.
16
Treaty of Amsterdam (OJ C 340, 10. 11. 1997).
15
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запошљавања). Чланови 2 и 3 олакшавају формирање институционалних
механизама за унапређивање положаја жена и промоцију родне равноправности, док члан 13 пружа законску основу за проширење подручја
примене начела родне равноправности. Дакле, Амстердамским уговором
промоција и јачање родне равноправности постаје приоритетна политика
и једна од темељних вредности земаља чланица ЕУ, осигурана одредбама
Уговора о Европској Заједници. Не уводе се нове законске обавезе, али овај
оснивачки уговор даје ветар у крила заступницима социјалне правде.
Још једна значајна прекретница 90-их у ширењу домена деловања
ЕУ када се ради о женским људским правима је дошла са увођењем трећег стуба који се заснива на међудржавној сарадњи (Правосуђе и унутрашњи послови). Трећи стуб је отворио могућности формулисања и
увођења програма сарадње на питањима везаним за трговину женама и
насиље над женама. Управо ту налазе своје утемељење програми STOP17
и Daphne18, који се баве прекограничном сарадњом у циљу сузбијања
трговине женама и сузбијања насиља у породици над женама. То представља суштински тематски помак у вези са правима жена. Све до Мастрихта фокус деловања ЕУ у домену родне равноправности је био примарно на економским и маргинално социјалним правима жена.
Од 2000. године почињу интензивни напори за стварање основа за ширење домена деловања у области, пре свега, људских права, из чега се, потом, може изводити ширење домена деловања од политике једнаких могућности за жене и мушкарце ка ширем приступу унапређивања женских људских права. Ипак, оптимизам који се могао наслутити из 90-их година XX
века не наилази на адекватан наставак на почетку XXI века. Уговор из Нице
(2001, 2003.), представља неуспех да се унапреди статус политике једнаких
могућности. Наиме, остаје неостварен предлог да Европска повеља о основним људским правима19 из 2000. године постане саставни део Уговора из
Нице, што би је учинило и законски обавезујућим документом.
Након 2000. године до данас ЕУ потврђује своју преданост принципу родне равноправности, настављајући акционе програме,20 рефинан17

Elman R. Amy, Sexual Equality in an Integrated Europe, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33062_en.htm.
19
Charter of Fundamental Rights of the European Union 2000/364 (OJ C, 18. 12. 2000. and OJ C
83, 30. 03. 2010).
20
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions - A Roadmap for
equality between women and men 2006–2010 {SEC(2006) 275} and Communication From
The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And
Social Committee And The Committee Of The Regions. Strategy for equality between women
and men 2010-2015, SEC(2010) 1079, SEC(2010) 1080.
18
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сирајући21 и успостављајући нове програме22 финансијске подршке,
представљајући нове и консолидујући постојеће директиве. Истинску
прекретницу у могућностима које се отварају за развој заштите женских људских права препознајемо у Уговору из Лисабона (13. 12.
2007).23 У члану 1.а Уговора о ЕУ (УЕУ) се тврди да „се Унија заснива на
вредностима поштовања људских права, слободи, демократији, једнакости, владавини закона и поштовању људских права“, и појашњава се
да су фундаменталне вредности ЕУ „недискриминација,[...] и једнакост
између жена и мушкараца“. Члан 2 УЕУ24 каже да ће се ЕУ борити против социјалне искључености и промовисаће једнакост између жена и
мушкараца. Одредбама из члана 6.25 предвиђа се да Европска повеља о
основним људским правима постаје део Лисабонског уговора и има
исту правну вредност као и оснивачки уговори. Овим чланом се отвара
јасна могућност бављења широким спектром људских права, који није
ограничен само на економска и социјална права, што представља озбиљан искорак ка изградњи заједничког вредносног система ЕУ заснованог на поштовању људских права. Међутим, одредба из члана 6 (1), такође, појашњава да одредбе Повеље неће ни у ком случају проширити
надлежности ЕУ у односу на оно како су дефинисане оснивачким споразумима о Унији, чиме се постављају озбиљна ограничења за примену
Повеље, као што је експлицитно одузимање могућности коришћења
методе изведених надлежности у Суду правде Европске уније.26
У том контексту, људска права жена би могла постати једна од димензија деловања ЕУ, у складу са оснивачким уговорима, залазећи у
области у којима се крију корени родне неравноправности, као што је
родно засновано насиље, трговина женама, породично насиље, итд.
Ипак, иако Лисабонски уговор ствара услове за проширење сфере бављења људским правима, он остаје прилично неосетљив на родну пер21

Decision No 779/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 establishing
for the period 2007-2013 a specific programme to prevent and combat violence against children,
young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne III programme) as part
of the General Programme Fundamental Rights and Justice (OJ L 173, 3. 7. 2007), стр. 19–26.
22
Progress 2007–2013: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
23
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the
European Community, signed at Lisbon (OJ C 306, 17. 12. 2007).
24
Исто: „Члан 3 (бивши члан 2 УЕУ): Бориће се против друштвеног искључивања и дискриминације и промовисаће друштвену правду и заштиту, једнакост између жена и мушкараца, солидарност међу генерацијама и заштиту права деце“.
25
Члан 6 (бивши члан 6 УЕУ): „Унија признаје права, слободе и принципе постављене у
Повељи основних права Европске уније од 7. децембра 2000. године, измењене у Стразбуру 12. децембра 2007. године, која има исту правну вредност као Уговори“.
26
Игњатовић Душан, „Заштита људских права у ЕУ после Лисабона – Заокруживање европског
система заштите људских права?“, у Уговор из Лисабона – сигурна лука или почетак новог путовања?, Друштво и наука, Европска унија, књига 16, Службени гласник, Београд, 2010.

68

Резолуција 1325 СБ УН – Међународни контекст

спективу. У њему нема значајних помака у односу на пређашње мере за
унапређивање родне равноправности на тржишту рада, нема помена о
репродуктивним правима жена, о питањима као што је абортус и контрацепција, који представљају озбиљна питања женских људских права
регулисана на веома различите начине у земљама чланицама.
Коначно треба напоменути да политика једнаких могућности за
жене и мушкарце има своје значајно место у процесу приступања нових земаља чланица. Свих 13 директива у овој области потпадају под
поглавље 19 преговора – Социјална политика и запошљавање, а право у
области једнаких могућности за жене и мушкарце једно је од најразвијенијих подручја социјалног права. Такође, родна равноправност се може пронаћи и у приоритетима спољнополитичког деловања ЕУ.27
Закључак
Сагледавајући институционалну слику једнаких могућности за жене
и мушкарце можемо приметити да ЕУ заузима тројаки, структурални приступ у формулисању и спровођењу исте, тачније ЕУ комбинује тврде и меке инструменте политике. С једне стране ЕУ обавезује државе чланице да
се придржавају принципа једнаких могућности за жене и мушкарце путем
законодавства, кроз примарно и кроз секундарно законодавство. Такође,
политика једнаких могућности за жене и мушкарце се промовише кроз
документа која дефинишу политику деловања (енг. policy) указујући на тај
начин који су правци развоја пожељни за државе чланице у овом домену.
Напослетку, стратешки правци деловања који још нису у потпуности интегрисани и институционализовани у деловање ЕУ бивају ојачани одлукама о финансирању специфичних програма за унапређивање положаја жена и родне равноправности, чиме им се јасно даје на значају и прејудицира
област у којој се има тежња ка институционализацији базично феминистичких идеја. Овакав структурални приступ политици једнаких могућности за жене и мушкарце указује на стварање вредносног оквира са којим
треба да буду усклађене све земље чланице ЕУ, а који се тиче принципа
родне равноправности и с тим повезаним женским људским правима.
Ако схватимо процес европеизације као „изнедравање засебних структура
управљања, које сачињавају политичке, правне и друштвене институције
повезане са решавањем политички питања“,28 онда можемо закључити да
27
28

Шести стратешки циљ актуелног акционог плана. Op.cit.
Green Cowels maria, James Caporaso and Thomas Risse (eds.), Transforming Europe: Europeanization and domestic change, Cornell University press, 2001.
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политика једнаких могућности за жене и мушкарце налази место активног
актера у процесу европеизације.
Поред прегледа напретка и развоја у овој области, могуће је сагледати
и главне препреке у досадашњем развоју ове политике. Ауторке Остнер и
Луис29 говоре о две „иглене уши“ кроз које мора да прође политика једнаких могућности у ЕУ. Прво, она треба да буде у директној вези са запошљавањем и ограничава се на свет плаћених послова. То изузима неплаћени женски рад (помажући члан у домаћинству, домаћица, брига о деци,
старима и сл.) и обликује социјална права кроз призму економских права.
Друго, социјални системи држава чланица ЕУ су у многоме разнолики, а
директиве морају бити интегрисане у те системе путем процеса хармонизације, што не пружа могућност остваривања униформности у деловању.
Коју годину касније, Полак30 идентификује три иглене уши кроз које ова
политика мора проћи да би се дошло прво до њеног формулисања, а потом и до имплементације. Као прву препреку, препознаје бирократски
апарат Европске комисије, који није нужно родно освешћен и сензибилисан за родна питања, а задужен је за уобличавање политика у области родне равноправности. С друге стране, многе одлуке у домену родне равноправности морају бити преговаране унутар међудржавног савета, односно
Савета ЕУ, где државе које имају некад чак радикално различите ставове
по питању родне равноправности морају пронаћи заједнички став и уобличити формулације које ће одсликати заједнички вредносни систем ЕУ.
Коначно, трећа препрека коју препознаје тиче се имплементације у државама чланицама и простора који је остављен за интерпретацију.
Овом доста обухватном прегледу препрека можемо додати и непостојање основа у оснивачким уговорима за директно и широко бављење људским правима у ЕУ. Самим тим, могућност бављења женским људским правима у ЕУ је била сужена на домен економских, и сукцесивно из њих изведених социјалних права. Ово је уједно била и најозбиљнија препрека у ширењу домена деловања ЕУ. Лисабонски уговор отвара значајну могућност
деловања и у другим областима. Будући да је политика једнаких могућности
за жене и мушкарце била лоцирана у области социјалне политике, ширење
корпуса женских људских права у којима ЕУ делује ставиће ову организацију пред изазове институционалне координације деловања, посебно уко29

Ostner Ilona, and Jane Lewis, “Gender and the Evolution of European Social Policies”, in Stephan Leibfried and Paul Pierson (eds.), European Social Policy: Between Fragmentation and Integration, Brookings Institution, Washington DC, 1995, стр. 159–193.
30
Pollack A. Mark, EU Equal Opportunities Policy: Towards a Broader Agenda?, Conference of
the European Community Studies Association (ECSA), Pittsburgh, 1999.
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лико се оствари приступ за који активно лобира Европски женски лоби коришћења тврдих, легислативних инструмената, а не само задржавање на
меким мерама, као што су стратегије и финансијска подршка.
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др Љубица Јелушич,
Министарка одбране Републике Словеније

НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ1
Сажетак: У раду је пружен кратки осврт на значај Резолуције 1325
Савета безбедности Уједињених нација и пратећих резолуција из области родне равноправности и безбедности, а затим је укратко представљен напредак институција, организација и појединаца у Републици
Словенији у процесу спровођења ове Резолуције, са посебним акцентом на реформе у Словеначкој војсци.
Кључне речи: Резолуција 1325 СБ УН, национални акциони план,
Република Словенија, Словеначка војска.

УВОД
Усвајање Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација
(Резолуција 1325 СБ УН) 2000. године представљало је историјску прекретницу. По први пут Уједињене нације су се бавиле питањем рода,
недвосмислено повезујући жене са миром и безбедношћу. Изражена је
не само забринутост да су жене жртве оружаних сукоба, већ је призната
и такође важна, активна улога жена у спречавању и решавању сукоба и
изградњи мира. Поред тога, признате су међународне обавезе према
женама у конфликтним ситуацијама и још више наглашене усвајањем
Резолуција 1820, 1888 и 1889 Савета безбедности Уједињених нација реафирмишући њихову опредељеност и дајући још снажнију улогу женама у оружаним сукобима.
Наиме, одрживи мир захтева поштовање људских права жена и интеграцију жена у политички, економски и друштвени живот. Он зависи
од пуног учешћа жена у свим процесима одлучивања од спречавања насилних сукоба до решавања конфликата и пост-конфликтне реконструкције.
1

Транскрипт излагања на међународној конференцији „Жене у сектору безбедности – Резолуција СБ УН 1325“, која је одржана од 13. до 15. октобра 2010. године у Београду у организацији Института за стратегијска истраживања и Министарства одбране Краљевине
Норвешке.
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Спровођење Резолуције 1325 СБ УН у Републици Словенији
Да би се остварило активно учешће жена у области мира и безбедности потребан је систематски и свеобухватан приступ националних држава и међународне заједнице. Постизање овог циља је захтевно. Резолуција 1325 СБ УН је одличан алат који пружа јасне препоруке и обавезе. Једна од њих је припрема Акционог плана за спровођење ове Резолуције.
Словенија је припремила Акциони план за спровођење Резолуције
1325 СБ УН уз сарадњу свих компетентних министарстава као и експерата, невладиних организација и цивилног друштва који ће, надамо се,
Влада Републике Словеније усвојити до краја октобра 2010. године.
Међутим, у Министарству одбране и у Словеначкој војсци одредбе
и захтеви Резолуције 1325 СБ УН већ се примењују и уводе у редовне
активности, програме образовања и обуке. Министарство одбране
стреми ка остварењу једнаке родне заступљености у мирнодопским
операцијама и мисијама, нарочито у погледу учешћа жена припадница
Словеначке војске у процесима одлучивања, а такође и у погледу њиховог броја. Свеобухватна Стратегија Републике Словеније о учешћу у
међународним операцијама и мисијама усвојена 2009. године такође
укључује циљеве и предлоге поменуте Резолуције.
Захтеви да се заштите цивили, па отуда и жене, морају се разматрати рано у планирањима мисија. Обуке пре размештаја у циљу подизања
родне свести међу војним особљем је веома важан први корак ка остваривању нашег циља. Као део припрема за мирнодопске операције и мисије, Словеначка војска посвећује велику пажњу квалитету и једнаким
припремама својих женских и мушких припадника и цивилних експерата да би осигурали правилно понашање при успостављању поверења
код цивилног становништва у угроженим регионима где су жене обично у неравноправном положају и у великој мери су искључене из разговора о окончању сукоба и поновном успостављању мира. Ту се морамо
усредсредити на оспособљавање жена да говоре у своје име у развоју
политика и програма који непосредно утичу на њих.
На терену, међународне трупе морају охрабривати локалне групе
жена и лидере да презентују своје ставове и да се ангажују у процесима
изградње мира. Неопходно је да се према овим женама поступа с поштовањем у погледу њиховог искуства, знања и визија, а не само као
према жртвама. Треба да развијамо политике и механизме који реагују
на реалност жена на терену.
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У таквим случајевима, учешће жена у трупама (војсци, цивилној
полицији и цивилним експертима) игра велику улогу. Жене су имале и
имају компаративну предност у приступу и успостављању интеракција
са локалним женама. Оне су значајне за изградњу поверења и вере.
Женски принцип и интуиција понекад превазилазе бројне препреке.
Процентуално, у целокупним снагама Словеначке војске размештеним у међународним операцијама и мисијама у 2009. години жене
су представљале 9,2%, а неке од њих су биле ангажоване на најодговорнијим високим положајима. Поносни смо на наше жене припаднице
Словеначке војске и уверени смо да ће списак жена на водећим и најодговорнијим положајима постајати све дужи у годинама које долазе.
Закључак
Имајући привилегију да будем на месту министра одбране као прва
жена министар одбране у нашој земљи, несумњиво истичем значај
укључивања жена у процесе одлучивања у свим приликама на националном и међународном нивоу. Моја је одговорност да охрабрујем жене, делим своје искуство и ширим свест о овом питању.
Драге даме, дозволите ми да изразим своје признање за ваш допринос, енергију и тежак рад који сте уложиле у препознавању улоге жена
у миру и безбедности. Желела бих такође да вас охрабрим да наставите
са својим драгоценим радом, да будете храбре и самоуверене на свом
путу напред ка постизању нашег заједничког циља. На нама је, женама,
да стремимо као овом циљу.
Наша је колективна одговорност да обезбедимо једнака права, могућности, присуство, заступљености и, не најмање важно, поделу одговорности. Пут ка успешнијој примени Резолуције 1325 СБ УН биће лакши кроз узајамну сарадњу, промоцију свести о овом питању и поштовање за сваког и све од нас. Не може бити разлике у безбедности. Безбедност је добро које мора да се пружи свима и свакоме. Иако је много
урађено у одговору на Резолуцију 1325, још увек се морају чинити одређени напори на ангажовању жена у мировним процесима, изградњи
мира и пост-конфликтном опоравку привреде и система управљања.
Улога жена у одлучивању мора да се признаје, поштује и охрабрује.
Литература
1. Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, Vlada Republike Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, Številka 19/2010, z dne 12.3.2010.
2. UN Security Council, Security Council resolution 1325 (2000) [on women and peace and security],
31 October 2000, S/RES/1325 (2000), available at: http://www.unhcr. org/refworld/docid/3b00f4672e. html.
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Бреда Бунич,
саветница за информације од јавног значаја
министарке одбране Републике Словеније

ПРИМЕНА РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ
СА ОСВРТОМ НА СЛОВЕНАЧКУ ВОЈСКУ
Сажетак: Безбедност је основна људска потреба и стога основно
људско право. Међутим, права једне стране увек су повезана са обавезама
друге. С обзиром на то да свет чине и жене и мушкарци, било би разумно
и логично очекивати да се право и одговорност за безбедност такође захтева и од жена. То, међутим, у многим местима није био и још увек није
случај, иако је Савет безбедности УН, још 2000. године, представљајући
своју прву резолуцију о женама, миру и безбедности, јасно указао да је
мир преимућство, за које су жене подједнако одговорне и стога морају да
учествују у свим процесима доношења одлука који се тичу успостављања
мира и безбедности. Искључивање жена из процеса спречавања спорова
и оружаних сукоба, као и из процеса ублажавања њихових последица, делује још неразумније, имајући у виду да жене у истој мери, ако не и више,
цене вредност мира. То је необично, с обзиром на значај овог питања, или
очекивано, с обзиром на чињеницу да су жене укључене, да имплементација траје већ више од деценије, а да смо ипак тек на пола пута. Овај комплексни задатак који пре свега захтева промену у начину размишљања и
свести оба пола, огледа се и у потреби за усвајањем нових резолуција у
циљу лакшег спровођења прве. Нажалост, истина је да су жене још увек
само „циљна публика“ за насиље, а у исто време недовољно заступљене у
процесу доношења одлука у вези спорова и оружаних сукоба, и углавном
су виђене као жртве. Република Словенија је свесна своје одговорности, а
словеначке оружане снаге, као нова оружана снага нове земље, започеле
су активности на спровођењу прве резолуције још 2007. године. Министарство одбране такође је утрло пут формирању међуагенцијске радне
групе задужене за словеначки акциони план. Уверени смо, да ће ове године, Република Словенија усвојити документ који омогућава ефикасно и
потпуно спровођење обавеза преузетих 2000. године.
Кључне речи: Мир и безбедности, оснажење жена, родна равноправност, пре-конфликтне и пост-конфликтне ситуације.
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Увод
Равноправност је постала једно од централних питања у данашњем
свету, и све више добија на значају. Родна равноправност и напредак
жена представљају најкритичније аспекте развоја у свим деловима света, и стога треба да буду заједнички циљ, како у промовисању, тако и у
спровођењу права жена и њиховог оснаживања.
Данас смо сведоци новог доба у равноправности полова, како су
права и заштита жена добили глобалну пажњу. Резолуција 1325 Савета
безбедности УН (Резолуција 1325 СБ УН) о женама, миру и безбедности, усвојена у октобру 2000. године, повезује родну равноправност са
глобалном безбедношћу, дајући женама глас у процесу изградње мира.
Ово је додатно наглашено усвајањем Резолуција 1820, 1888 и 1889 Савета безбедности УН, чиме је изнова потврђена и дата му још важнија
улога у односу на жене у оружаним сукобима (Резолуција 1325 СБ УН и
повезане обавезе).
Резолуција 1325 СБ УН1 била је прва резолуција усвојена од стране
Савета безбедности која се на свеобухватан начин бави питањима жена,
мира и безбедности, са посебним освртом на два аспекта: 1) питања
превенције и заштите жена и девојака од насиља и 2) допринос жена
решавању сукоба и одрживом миру. Резолуција 1820, усвојена у јуну
2008. године на иницијативу САД, препознаје сексуално насиље као самостално питање безбедности, повезано са помирењем и трајним миром. Резолуција даје овлашћење Савету безбедности да усвоји мере
предвиђене Поглављем VII у вези са тешким кршењем права жена у
конфликтним ситуацијама. Као наставак резолуције 1820, Савет безбедности је, 30. септембра 2009. године, усвојио резолуцију 1888, која јача
улогу УН као посредника за специфична питања насиља над женама у
конфликтним и пост-конфликтним ситуацијама, кроз именовање ad
hoc специјалног представника генералног секретара УН. Поред тога,
5. октобра 2009. године, Савет безбедности УН споразумно је усвојио
резолуцију 1889, на иницијативу Вијетнама, као наставак Резолуције
1325 СБ УН. Резолуција наглашава потребу УН и међународне заједнице за повећањем изградње капацитета и техничке помоћи за промовисање права жена у кризним ситуацијама, од најраније фазе опоравка.
1

Исход ЕУ/НАТО скупа на високом нивоу о женама, миру и безбедности, Брисел, 27. јануар 2010.
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Спровођење Резолуције 1325 СБ УН у Републици Словенији
Европска унија
Циљ равноправности2 жена и мушкараца и промовисање права
жена садржани су у међународним конвенцијама и обавезама, као што
су CEDAW,3 Пекиншка платформа за акцију и Миленијумски развојни циљеви (MDG), и уједно представљају фундаменталну вредност и
принцип Европске Уније (ЕУ).4 Међутим, упркос значајном напретку
у последњих неколико деценија, жене и девојке још увек чине већину
светске популације сиромашних, која преживљава са мање од 1 америчког долара дневно. Жене су недовољно заступљене у власти и телима која доносе одлуке, имају мање могућности на тржишту рада и
финансијским тржиштима, и плаћене су натно мање од њихових мушких колега.
Насиље засновано на роду, такође остаје широко распрострањени
глобални феномен који има озбиљне негативне последице на животе и
здравље жена и девојака, као и значајне друштвено-економске последице.5 Силовање и други облици сексуалног насиља врше се у многобројним контекстима, а такође се и све више користе као ратне тактике у
циљу понижења, доминације, застрашивања, растеривања или принудног расељавања цивила. Мета за овакву врсту насиља углавном су жене
и девојке, али су жртве такође и мушкарци и дечаци.
Родна равноправност и оснаживање жена (GEWE) неопходни су за
постизање међународних развојних циљева и Миленијумских циљева
развоја (MDG). Јасно је да економско и политичко оснаживање жена
није само покретачка снага за родну равноправност, већ је и од суштинског значаја за постизање општег економског раста у земљама у развоју,
као и за смањење сиромаштва. Додатно, у свим друштвима, жене су често моћни актери у промовисању одрживог развоја и социјалне правде,
као и заступници мира и демократије у конфликтним или пост-конфликтним ситуацијама.
2

Генерални секретар Европске комисије, Радни документ комисије – Акциони план ЕУ за
постизање родне равноправности и оснаживање жена у развоју 2010–2015, 7261/10,
Брисел, 9. март 2010.
3
Конвенција УН о елиминисању свих облика дискриминације жена.
4
Као што је наведено, посебно, у члану 23 Повеље о основним правима Европске уније,
ОЈ Ц 303 / 7, 14. 12. 2007, стр.1.
5
На глобалном нивоу, чак шест од 10 жена у току живота искуси физичко и/или сексуално
насиље. Фонд за развој жена Уједињених нација.
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У децембру 2008. године, Савет ЕУ усвојио је два документа који
дају нацрт стратегије ЕУ за даље спровођење Резулуција 1325 и 1820.
Ова два комплементарна документа са темом жена, мира и безбедности, представљају свеобухватни приступ ЕУ за примену Резолуција
1325 и 1820, и имплементацију Резолуције 1325 СБ УН, појачане Резолуцијом 1820 у контексту Европске безбедносне и одбрамбене политике (после Лисабона познате као Заједничка безбедносна и одбрамбена
политика - ЗБОП).6 Ови документи препознају тесну везу између питања мира, безбедности, развоја и родне равноправности. Неопходно је
обезбедити сталну подршку за заштиту жена у оружаним сукобима, као
и за учешће жена у изградњи мира, пост-конфликтној обнови и политичкој арени. Тиме се постиже директна веза са ширим питањима развоја, као што су економска сигурност жена и приступ економским могућностима, као и здравственим услугама и образовању.
Свеобухватни приступ (СП), поставља темељ заједничком приступу ЕУ у спровођењу Резолуција 1325 и 1820. Он је у основи усмерен ка
употпуњавању онога што већ постоји на националном нивоу у смислу
НАП. Покушава да обезбеди да спољне активности ЕУ буду уобличене
тако да штите жене и да доприносе повећању родне равноправности у
току и након оружаног сукоба и нестабилне ситуације. Након прегледа
дефиниција, изазова и основних принципа (нпр. потребе за холистичким приступом), и пре процене постојећих политике и праксе ЕУ у погледу ЖМБ, СП наводи низ конкретних мера. Неке од тих мера треба
да спроведе ЕУ као целина, а друге појединачни актери. Употпуњен је
ЗБОП документом, који има за циљ да обезбеди увођење родних питања у главне токове и имплементацију Резолуција 1325 и 1820 у свим фазама ЗБОП мисија и операција Европске уније. То обухвата обавезе за
повећање заступљености жена на свим нивоима одлучивања и даљу
примену Резолуције 1325 СБ УН на општем нивоу – у претходном планирању, оперативном планирању и повећању снага. Са усвајањем СП,
који је допуњен ЗБОП документом, ЕУ је добила свеобухватну стратегију за усмеравање својих акција ка женама, миру и безбедности. Дакле,
то је била позадина за осмишљавање Родног акционог плана ЕУ. У одговор на свеобухватни оквир политике скициран 2007. године у документу Саопштење и закључци Савета о родној равноправности и оснажењу жена у развоју и сарадњи, овај Акциони план осимишљен је као
оперативни документ који се концентрише на одабрани број циљева у
6

Спровођење Резолуције СБУН број 1325, појачане Резолуцијом СБУН број 1820 у
контексту Европске безбедносне и одбрамбене политике (doc 15782/3/08 Rev 3).
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којима ЕУ има јасну компаративну предност. Он предлаже низ активности које државе чланице ЕУ и Европска комисија треба да спроведу у
периоду од 2010. до 2015. године.
НАТО
Резолуција 1325 СБ УН7 препознаје непропорционалне последице
сукоба на жене и наглашава њихову суштинску улогу у превенцији сукоба, као и у пост-конфликтним напорима за изградњу мира и обнову. Активно ангажовање НАТО-а и партнерских држава у спровођењу
Резолуције 1325 СБ УН довела је до усаглашене политике НАТО/евроатлантског партнерства.8 Самит у Стразбуру/Келу, потврдио је обавезе
са акцентом на „свеобухватни низ мера“, предвиђених за спровођење
од јесени 2010.9 Помак у раду учинили су НАТО-ва Радна група за Резолуцију СБ УН број 1325 сачињена од међународног особља и међународног војног особља (IS/IMS), ad hoc Радна група заинтересованих
савезникa и партнерa (тренутно 19 земаља) и НАТО Одбор за родну
перспективу. Паралелно с тим, као део НАТО/Евроатлантске политике партнерства, група земаља спровела је истраживање о примени Резолуције 1325 СБ УН у Провинцијском тиму за реконструкцију (ПТР)
у Авганистану. Резултати истраживања представљени су на састанку
НАТО-а и партнерских амбасадора 13. маја 2009. године, и касније су
узети у обзир у изради НАТО војних смерница за примену Резолуције
1325 СБ УН.10 У септембру 2009. године, НАТО војним командантима,
савезничким државама и земљама из покрета Партнерство за мир, издата је Директива о интегрисању Резолуције 1325 СБ УН и родне перспективе у командну структуру НАТО-а, укључујући и мере заштите
током оружаног сукоба.11 Директива се односи на све НАТО операције. Као резултат ПТР студије и Директиве, у Главном штабу (ГШ) Међународних снага за безбедносну помоћ (ISAF) установљена су два места за родне саветнике, као помоћ командантима НАТО-а на терену у
поступку интеграције родне перспективе у свим фазама оперативног
планирања.
7

НАТО имплементацијa Резолуције 1325 СБ УН о женама, миру и безбедности: стратегија
јавне дипломатије, AC/52-N(2010)0009-REV1, 16. јун 2010.
8
EAPC(C)D(2007)0022, од 10. децембра 2007.
9
Декларација Самита у Стразбуру/Kелу, став 36.
10
Operational Effectiveness and UN Resolution 1325: Practices and Lessons from Afghanistan.
11
Bi-SC Directive 40–1 од 2. септембра 2009.
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Примена Резолуције 1325 СБ УН је важна мера, која има потенцијал да дā значајан допринос реализацији циљева НАТО-предвођених
мисија и операција, као и допринос циљевима шире политике НАТО-а
за јачање безбедности и стабилности. Штавише, ово питање има потенцијал да истакне заједничко разумевање и сарадњу НАТО-а са другим
међународним организацијама, као што су на пример, УН, ЕУ, ОЕБС,
по питању заштите и оснаживања жена у конфликтном и пост-конфликтном окружењу.
Уочи предстојеће повећане међународне пажње усмерене на питања превенције, заштите и учешћа жена (познато као 3 „П“ резолуције),
јавна дипломатија НАТО наставиће да подиже свест о НАТО политици
стављања родних питања у главне токове својих структура, операција и
програма, и да појачава поруку Алијансе о посвећености заштити и
оснаживању жена и њиховом учешћу у пост-конфликтним напорима за
изградњу мира и обнову, посебно у контексту својих мисија и операција. Интересовање јавности за ову важну области такође може да повећа
и препорука групе експерата земљама савезницама да истакну своју посвећеност Резолуцији 1325 у новом стратешком концепту НАТО-а.
На основу искустава из операција ISAF-а и КФОР-а и ангажованих
„саветника за родна питања“, Одбор НАТО-а за родне перспективе
(NCGP) тврди да интеграција родне димензије побољшава оперативну
ефикасност, па је стога свест о улогама полова у војним активностима
на свим нивоима војне команде у командној структури НАТО-а од великог значаја. У складу са НАТО Директивом BI-SC 40–1 – Уградња Резолуцијe 1325 СБ УН и перспективе родне равноправнсоти у командну
структуру НАТО, усвојеном у септембру 2009. године, која подиже
свест о значају полова у војним активностима на свим командним нивоима, циљ НАТО-а је да олакша интеграцију командне структуре у
процесу примене ове резолуције, као и унапређење образовања и обуке.
Иако ова врста обуке спада у националну одговорност држава чланица,
НАТО има намеру да помогне државама путем овог документа у облику наставног плана заснованог на предметној теми, као и кроз организовање обуке за јединице и команданте пре њиховог упућивања на операције подршке миру.
Република Словенија – Министарство одбране
Опште узевши, ЕУ и НАТО активности у области родне равноправности и примене Резолуције 1325 СБ УН и сродних обавеза, уводе
се у редовне токове и постепено унапређују, али како стојимо у Министарству одбране по том питању?
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Са циљем одређивања мера за унапређење улоге жена у спречавању и решавању оружаних сукоба, очувању и изградњи мира, Влада Републике Словеније усвојила је 2010. године Национални акциони план
за примену Резолуција СБ УН о женама, миру и безбедности за период
2010 - 2015. године. Акциони план даје преглед политичких, оперативних и персоналних обавеза Владе Републике Словеније (РС) у вези са
спровођењем горе наведених циљева. План наводи међународне и националне циљеве, као и овлашћење за њихово спровођење.
Поменимо неке од њих:
– Влада РС ће подржати националне програме обуке о сексуалном
насиљу, родно-условљеном насиљу, трговини људима и санкцијама за
прекршаје, у оквиру систематског образовања и обуке службеника државних и правосудних органа ангажованих у међународним операцијама и мисијама или распоређених у дипломатским представништвима
РС углавном у земљама погођеним оружаним сукобима;
– Влада РС ће интензивирати политичке процесе доношења одлука,
политику развоја и унапређења националног политичког и јавног дијалога о учешћу и интеграцији жена као чинилаца у процесу доношења одлука на националном и међународном нивоу, и као стручњака у међународним операцијама и мисијама, и међународним организацијама;
– Влада РС ће продубити интересовање жена за учешће у међународним операцијама и мисијама кроз позитивне подстицаје и друге мотивационе чиниоце, чиме ће постићи постепено повећање учешћа жена
у међународним операцијама и мисијама;
– Влада РС ће, у складу са Стратегијом РС за учешће у међународним операцијама и мисијама, обезбедити усклађеност ресорних министарстава са принципима једнакости и професионализма у планирању
квота за различите цивилне стручњаке, као и у погледу равнотеже између жена и мушкараца.
– Влада РС ће интензивирати сарадњу са невладиним организацијама
на пројектима промовисања интеграције жена у спречавању и решавању
сукоба, мировним преговорима, мировним операцијама и мисијама, хуманитарним активностима и развојним пројектима и активностима за подршку трајног мира и стабилности у пост-конфликтним периодима;
– Влада РС ће повећати удео жена у националном систему одлучивања, и подстаћи кандидатуру жена за руководеће положаје у различитим органима и агенцијама међународних организација (УН, НАТО,
ЕУ, ОЕБС и други);
– Влада РС ће створити равнотежу између жена и мушкараца дипломата у дипломатским представништвима РС у иностранству, укључујући и земље са нестабилним и конфликтним ситуацијама;
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– Влада РС ће подстицати учешће словеначких држављанки у изборним посматрачким мисијама (ЕУ, ОЕБС и др.) и на тај начин ће поступно
обучити кандидате за захтевније задатке у изборним посматрачким мисијама и потенцијалну сарадњу у међународним операцијама и мисијама;
– Влада РС ће унапредити значај интеграције принципа родне равноправности на свим нивоима планирања и спровођења кризног менаџмента, где повећана интеграција жена обезбеђује додатни квалитет, другачији
начин размишљања и приступа процесима одржавања и изградње мира;
– Република Словенија ће се залагати за ефикаснију примену Резолуције 1325 СБ УН у активностима међународних и регионалних организација у вези са спречавањем и решавањем сукоба;
– Република Словенија ће подржати ефикасне и планиране операције
новог органа Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање
жена, и његове усклађене акције у оквиру система УН, посебно сарадњу са
извршним одборима фондова и програмима за развој сарадње. Највише
пажње биће посвећено раду новог тела, укључујући и промовисање сарадње са придруженим специјализованим органима изван система УН;
– Република Словенија ће настојати да повећа број специјалних консултаната о правима жена у мисијама УН, ЕУ и других регионалних организација, у складу са расположивим средствима за сваку појединачну мисију;
– Република Словенија ће настојати да успостави механизам Уједињених нација за промовисање једнакости мушкараца и жена у националном законодавству и његову ефикасну примену;
– Влада РС ће, такође, на високом нивоу, континуирано промовисати значај интеграције жена у процесе одлучивања и мере за очување
и изградњу мира у билатералним односима са трећим земљама, посебно земљама у конфликтним и пост-конфликтним ситуацијама;
– Влада РС ће промовисати развој и имплементацију пројеката
усмерених ка оснаживању и едукацији жена и девојака у трећим земљама, укључујући су-финансирање, које ће комбиновати аспекте развоја и
безбедности, и промовисати заштиту људских права;
– Влада РС ће интензивирати систематску националну обуку државних службеника и запослених у правосудном систему у примени
Резолуција 1325 и 1820 СБ УН, међународног хуманитарног права и међународне регулативе у вези са људским правима, посебно правима жена и родној равноправности.
Спровођење акционог плана је пројекат од националног значаја,
обавезујући за Владу, министарства и законом утврђене органе. Кључни актери су првенствено Министарство спољних послова, Министар85
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ство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство
правде, Министарство за државну управу и Владина канцеларија за једнаке могућности. Влада РС ће сваке две године подносити извештај о
напретку акционог плана Народној скупштини.
Министарство одбране гледа на обезбеђење услова за једнаке могућности жена и мушкараца, као на основни предуслов за остваривање
уравнотежене заступљености полова на свим нивоима одлучивања. За
потребе реализације овог циља, Министарство је увело предметну тему
у правне и имплементацијске документе и покренуло кампању подизања свести код запослених у министарству и Словеначкој војсци (СВ).
Активности, које су отпочеле 2007. године, посебно обухватају: јачање
свести домаће јавности о једнаким могућностима за оба пола, неопходност прихватања разлика између жена и мушкараца, као и одговарајуће
процене тих разлика и различитих друштвених улога. Једнаке могућности уведене су као предмет на опште и војне образовне програме министарства, док се релевантна знања такође могу добити и ван министарства. Основни закон (Закон о одбрани), који уређује области одбране,
допуњен је одговарајућим питањима, док нови Закон о служењу у Словеначкој војсци (2007) даје више конкретних детаља о примени принципа једнаких могућности. Поред тога, усвојени су Етички кодекс СВ и
посебне Стандардне оперативне процедуре, којима су дефинисане процедуре и активности којима се обезбеђује заштита достојанства у Словеначкој војсци, док је Закон о служењу у СВ проширен новим садржајима. Додатно, представници СВ били су номиновани за НАТО Одбор
за једнаке могућности, а у складу са националном Уредбом о заштити
достојанства припадника МО и СВ, именовани су саветници за помоћ и
информисање.
Следећи циљеви су постављени за потребе успостављања уравнотежене заступљености оба пола у активностима везаним за спречавање и
решавање сукоба, као и за изградњу мира и безбедности:
– Обезбедити равноправно учешће припадница СВ и цивилних
стручњака и повећати њихову улогу у процесу доношења одлука у вези
са спречавањем и решавањем сукоба;
– Одржати квоту жена у операцијама одговора на кризе, као и
– Побољшати квалитет припреме припадника СВ и цивилних
стручњака за правилну интеракцију са цивилним становништвом у ризичним областима, у којима се жене често не третирају једнако.
Периодични план за 2008–2009. годину о примени Резолуције о Националном програму за једнаке могућности жена и мушкараца 2005–2013.
године, који је усвојила Влада Републике Словеније, обухвата примену
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Резолуције 1325 СБ УН о женама у оружаним сукобима, потребној улози
жена у спречавању сукоба, изградњи мира и одрживог развоја. Примена
обе резолуције такође је обухваћена новим периодичним планом за
2010–2011. годину, који представља наставак следећих мера:
1. Примена одредби резолуције које дефинишу неопходне улоге
жена у спречавању сукоба, изградњи мира и одрживог развоја, повећањем улоге и броја припадница СВ у спречавању конфликата, изградњи
мира и одрживог развоја у оквиру операција СВ за подршку миру.
Идентификовани су следећи резултати: повећање заступљености жена
и њиховог учешћа у процесу доношења одлука у мировним преговорима, процесу обнове у кризним областима у операцијама подршке миру,
очување тренутног стања и повећање броја припадница СВ у међународним операцијама и мисијама, укључујући одржавање и повећање
броја представница женског пола на водећим и командним положајима
у међународним операцијама и мисијама, као и повећање броја женских чланова и цивилних стручњака у процесу кризног менаџмента.
2. Имплементација и подршка програмима и пројекатима за подизање свести и информисање о насиљу над женама и децом у кризним
подручјима, намењеним различитим циљним групама, кроз програме
обуке за припаднике СВ и цивилне стручњаке за операције одговора на
кризе у вези са сексуалним и другим видовима насиља над женама и децом, у сарадњи са другим институцијама, невладиним организацијама
и ЕУ и НАТО стручњацима. Очекује се постизање адекватног нивоа
квалификације припадника СВ и цивилних стручњака ангажованих у
међународним операцијама и мисијама, или дипломатским представништавима Републике Словеније, које раде са жртвама и починиоцима
сексуалних и других кривичних дела против жена и деце, као посебног
облика ратовања. Циљ програма је да пружи одговарајућу обуку у области људских права, једнаких могућности и заштите људског достојанства за појединце распоређене у земље у којима су оружани сукоби у
току или су окончани. То се односи на координирано и систематично
образовање и обуку, чије су теме обухваћене општим програмима за
образовање и обуку, наставним планом за војно образовање и обуку, и
допуњеним програмима за припрему за међународне операције и мисије. Један од циљева ових активности је да се обуче „родни тренери“ –
стручњаци за родна питања, пружање једнаких могућности, заштиту
људског достојанства и питања која се односе на обе резолуције.
У децембру 2009. године, Словеначка војска одобрила је Директиву о примени резолуција 1325 и 1820 Савета безбедности Уједиње87
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них нација о женама, миру и безбедности. Директива дефинише задатке и мере за утврђивање одговарајућих поступака у циљу обезбеђења заступљености жена на свим нивоима одлучивања, у складу са
њиховим вештинама и искуствима. Директива проистиче из принципа родне равноправности у остваривању улоге жена и њихових посебних социјалних вештина и способности за учешће у међународним операцијама и мисијама. Директива прописује допуну свих војних програма образовања и обуке, као и припрему програма за међународне операције и мисије са темама о родној равноправности и
обема резолуцијама, укључујући сексуално насиље и трговину људима. Циљ ових мера је да се унапреди улога припадница СВ у процесу
доношења одлука, уравнотежена заступљеност полова у процесима
изградња мира и стабилизације, спречавања и решавања сукоба, као
и интеграцију и учешће у очувању мира и безбедности. Очекивани
позитивни ефекти интеграције већег броја припадница СВ у процесу
кризног менаџмента и међународним операцијама и мисијама, довешће до квалитетнијег међуљудског посредовања, успешнијег посредовања, а посебно до бољег контакта са социјално угроженим групама у кризним подручјима.
Табела 1.
Учешће у мировним операцијама УН и ЗБОП (ЕУ) мисијама на свим нивоима,
укључујући и војно и полицијско особље
Број чланова особља који учествује
у мировним операцијама УН

Жене

Година
2005
2006
2007
2008
2009
Број чланова особља који учествује ЗБОП
(ЕУ) мисијама на свим нивоима,
укључујући и војно и полицијско особље
Година
2005
2006
2007
2008
2009

88

Мушкарци
2
13
29
31
29

Жене

Мушкарци

37
19
14
6
3

248
112
60
31
50
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Табела 2.
Организација СВ у 2010. години
Жене
војници

Жене
официри

Жене
подофицири

Жене
војници

Жене војници
које учествују
у мировним
операцијама

1181

130
(12,1%)
официра

170
(9,3%)
подофицира

420
(15,7%)
војника

92

42%
жена ВС

58%
жена ВС

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8.87%
од мировних
операција СВ

Копнена
војска
Војни
специјалисти
(ВС)
Цивили

238
(47,7%)
ВС
223
(41,6%)
16%
ОД СВ

УКУПНО

Табела 3.
Жене у међународним мисијама и операцијама у 2009. години
Официри

Подофицири

Војници

ISAF
EUFOR

–
1

2
1

5
–

Виши војни
специјалисти
–
1

KFOR

16

16

42

8

82

Укупно

17

19

47

9

92

Укупно
7
3

Графикон 1. Структура Словеначке војске
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Графикон 2. Жене војници у Словеначкој војсци

У 2009. години, 1.037 припадника Словеначке војске били су распоређени у међународним операцијама и мисијама, од којих су 92 биле
жене, што представља 8,87 одсто од укупног броја трупа. Прошле године, чак 9,25 одсто жена је било распоређено у иностранству, од тога 7
одсто у мировним операцијама.
У оквиру снага EUFOR ALTHEA у Босни и Херцеговини, контингент Словеначке војске био је под командом жене пуковника. Такође,
припаднице оружаних снага биле су заменици команданата контингента КФОР-а на Косову и у Авганистану. Ове године, цивилни функционални стручњак додељен је CIMIC центру (цивилно војна сарадња), у
Херат провинцијском тиму за реконструкцију у Авганистану.

Закључак
Један од приоритета спољне политике ЕУ јесте и треба да настави
да буде имплементација Резолуција 1325 и 1820. Треба да промовишемо
и организујемо размену искустава између држава чланица које су сачиниле Националне акционе планове за примену Резолуције 1325 СБ УН,
и подстакнемо како државе чланице ЕУ тако и држава које нису чланице – а посебно пост-конфликтне земље – да израде нове Акционе планове. Такође је изузетно важно да се пружи подршка организацијама
жена у угроженим областима, које су на општем нивоу радиле на уна90

Национални акциони планови за примену резолуције 1325 СБ УН у региону

пређењу социјалних и политичких права из родне перспективе, са циљем да се женама омогући пуна улога у хуманитарној акцији и изградњи мира. Гарантовање механизама за оснаживање жена у међународним мисијама и организацијама који интервенишу у краткорочним,
средњорочним и дугорочним акцијама, без обзира да ли је реч о ванредним ситуацијама, хуманитарним акцијама или изградњи мира је неизбежно, као и јачање свести о женским организацијама и повећавање
њиховог учешћа у доношењу одлука у ванредним ситуацијама, хуманитарним акцијама и изградњи мира, у циљу подршке успостављању социјалних, здравствених и економских мрежа, у складу са ситуацијом у
свакој погођеној области. Треба да наставимо да промовишемо токове
активности и прикупљање података – са укључивањем питања родне
равноправности у главне токове као кључним критеријумом – са циљем да се процени степен почињеног насиља и оног коме су изложене
жене, и на другачији начин, мушкарци, као и да испитамо могу ли да
играју значајну улогу у изградњи мира, а уједно и да обезбедимо да успостављање новог тела за УН родну равноправност доведе до ефикасније примене Резолуције 1325 СБ УН о женама, миру и безбедности.
Као и Република Словенија, Министарство одбране Словеније посвећено је испуњењу обавеза и преузимању одговорности за деловање.
Тренутно у административном делу нашег Министарства постоји висок проценат жена, али само неколико на вишим позицијама. У Словеначкој војсци има 16 одсто жена, али опет само неколико на важним
положајима. Без обзира на то, ми се трудимо да будемо боље заступљене на водећим позицијама у Министарству и Војсци. Уверена сам да ће
се у догледно време ове бројке поправити и повећати.
Треба бити свестан да имати жену на водећем положају не подразумева само привилегију или изузетак, већ одражава једнаке могућности на основу учинка, стручности и компетентности. Наша визија треба
да буде решавање изазова, храброст и тежња ка високо постављеним
циљевима у постизању равноправне заступљености полова.
Свесни смо посла који још увек лежи пред нама. Много тога још треба да се оствари. Питање родне равноправности, као и права и заштита
жена, ипак је глобални проблем. Зато је императив за Европску унију, националне владе, међународне организације и цивилна друштва, да подстакну, промовишу и обавежу се на решавање ових захтевних и важних
питања. Макар и путем округлих столова, конференција и самита, који доприносе већој свести о потреби за родном равноправношћу, артикулишу
улогу жена у нашем друштву, расправљају о улози жена у миру и безбедности и доприносе остварењу примене ових резолуција.
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Закључићу речима високе представнице Ештон: „Само ако радимо
заједно на међународном и регионалном плану, и са цивилним друштвом - бићемо у стању да се боримо против маргинализације жена која је реална претња глобалној безбедности“.12
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Гордана Собол,
посланица и председница Одбора за равноправност полова
Саборa Републике Хрватске

ПРИМЕНА РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ
Сажетак: У раду се обрађује важност примене резолуције 1325 Савета безбедности УН (као и осталих, повезаних резолуција), важност партиципације жена у безбедносно-одбрамбеним системима на свим нивоима, као и сензибилизације тих система за оно што се назива родна равноправност. Пренета су искуства Републике Хрватске на том плану.
Кључне речи: жене, партиципација, равноправност полова, безбедносно-одбрамбени систем, министарство, Хрватска.

Увод
Питање партиципације жена у процесима доношења одлука, како
на националној, тако и на локалним, али и регионалним нивоима, је од
изузетног значаја и то не само ради жена самих већ ради друштва у целини. Друштво се не може сматрати демократским или одрживим уколико своје снаге не темељи на свим својим доступним потенцијалима –
а то наравно укључује и жене.
Свесни смо, међутим, да друштвено-културолошки контекст и
уврежене традиције на овим нашим просторима нису превише склони женама: оне су у начелу још итекако дискриминисане на готово
свим подручјима, носе већи терет у заједници јер се подразумева да
морају у истој мери обављати своје професионалне и породичне обавезе, у просеку су слабије плаћене, мање запослене, имају мање пензије, подложније су насиљу у различитим друштвеним контекстима,
па уопштено имају значајно мању политичку, економску и друштвену моћ. Нужно је стога наћи начина да се повећа њихова партиципација у процесима доношења одлука на свим нивоима, у свим подручјима интереса јер то су одлуке које пресудно утичу на све значајније
аспекте и њихових живота, живота њихових породица, па коначно и
заједнице у целини.
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Примена Резолуције 1325 СБ УН у Републици Хрватској
Колико је стварну равноправност тешко постићи можемо илустровати и примером Хрватске, где имамо све законске предуслове да живимо ту
равноправност – на пример, имамо већ други Закон о равноправности полова, имамо Закон о сузбијању дискриминације, већ трећу Националну
политику за спровођење равноправности полова, већ други Закон о заштити од насиља у породици, итд. Осим тога, имамо и добро постављен
институционални оквир за спровођење тих закона – Владину канцеларију
за равноправност полова, Канцеларију правобранитеља за равноправност
полова, парламентарни Одбор за равноправност полова, представнике у
телима државне управе, локална повереништва. Међутим, једнака права
на папиру не значе увек и једнаке шансе. Тамо где је стварна моћ одлучивања – тамо је жена још увек премало, а стварна примена закона и прописа је још увек далеко од задовољавајуће, те стога наш парламентарни Одбор за равноправност полова итекако има посла редовно подсећајући институције и надлежна тела на све релевантне законске обавезе.
У Хрватској тренутно постоји нешто мање од 25% заступница у Сабору, а око 23% жена је на челу саборских одбора (у седам од тридесет постојећих одбора). На челу Владе је жена, међутим од 14 министарстава само је
једна жена министарка и то говори само за себе. На локалним нивоима,
жена у представничким телима има око 23%, али их у извршној власти на
локалним нивоима има занемарљиво мало – од укупно 577 начелничких,
градоначелничких и жупанских места има их 28, односно само 4,8%.
Што се тиче безбедносно-одбрамбеног система, ситуација је и лошија
– што вероватно можемо захвалити и увреженом стереотипу да жена на
том подручју готово да и нема шта да тражи, а осим тога овде се ради и о
строго „мушко устројеној хијерархији“ и процесу доношења одлука који је
далеко од доступности за жене. Живимо у регији која је до јуче била оптерећена ратним сукобима, регији у којој су међуетнички сукоби још увек
тињајући, регији у којој демонтажа традиционалног, милитаристичког поимања безбедности иде још увек споро и трајаће још годинама. Концепт
безбедности у којем ће се иста посматрати кроз призму људске безбедности, безбедности сваког појединца и појединке, захтева реформе целокупног система безбедности и потпуну демилитаризацију друштава у целом
региону, а то су процеси који трају. У склопу тог процеса неизоставно је и
родно питање, питање укључености жена у целокупни безбедносно-одбрамбени систем, али не толико само ради попуњавања бројки – иако су
оне главни показатељи да је то подручје потпуно у доминацији мушкараца, већ пре свега ради тога да неки концепти и проблеми, који се уосталом
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као темељни наводе и у самој резолуцији 1325, изађу на површину и дозволе један битно другачији поглед на безбедност као такву.
У Хрватској, министарства обране и полиције воде мушкарци, нити један државни секретар у тим министарствима није жена, а од 11 места начелника управа само је једна жена и то у сектору финансијско-материјалних
послова. У саборском Одбору за националну безбедност не седи ниједна заступница. У полицији, број жена варира од 0% у јединицама специјалне полиције до 18% у граничној полицији, али их зато има 77% на службеничким
местима унутар министарства. У Министарству одбране РХ, број се креће
од око 6% на заповедним и водећим дужностима у Оружаним снагама РХ
до 50% на службеничким местима у министарству. У мировним мисијама
тренутно је 13 жена. На пословима заштите ради 7,3% жена, у Горској служби спасавања 9,5%, а у ватрогаству 10%, и све раде у врло отежавајућим
околностима у смислу напредовања у служби. Такозвани стаклени плафон
за жене постоји свуда, а очигледно највише у наведеним службама.
Требало би да размишљамо другачије, мада је, наравно, најтеже направити промене у сопственим главама. У Хрватској, али и у целом региону, на жене у безбедносно-одбрамбеним системима још увек се гледа као на изузетке, па у том контексту промена у главама у ствари значи изградњу основе како би процеси који се односе на безбедносне политике напросто на свакодневном плану укључивали и родну перспективу. Међутим, та родна перспектива не би требало да значи само „попуњавање квота“, него пре свега увођење родне перспективе и жена као
незаобилазних фактора у промишљању политика безбедности – и то
пре свега на пољу превенције конфликата, те спровођења одрживог мира. Из тог разлога нужно је жене, као равноправне партнере, увести
приликом креирања планова националне безбедности, а посебно и у
њиховом спровођењу у свим сегментима и инфраструктурама система.
Осим тога, нужно је постићи свест о томе да треба изаћи у сусрет различитим безбедносним потребама свих – жена и мушкараца, те је стога
од изузетног значаја започети са реформама које ће интегрисати родно
питање у све институције и тела из подручја безбедности (оружане снаге, обавештајну службу, полицију, правосуђе), а посебно и у тела која ће
тај систем надгледати, пре свега парламент и невладине организације.
Закључак
У Хрватској, чини се, ипак расте институционална свест о овом питању, па је због обавезе примене Резолуције 1325 СБ УН и осталих повезаних резолуција и одлука Савета безбедности УН, недавно утемеље95

ЖЕНЕ У СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ – РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА– Тематски зборник радова

на међусекторска Радна група за коју је координатором именовано Министарство спољних послова, а ускоро се очекује и израда Националног
плана за имплементацију наведених резолуција.
Треба, међутим, нагласити како је осим националних напора изузетно битно градити и регионалне мреже и инфраструктуре. У том контексту ћу подсетити на недавно покренуту иницијативу од стране центара програма „Партнерство за мир“ из БиХ и САД о изради едукативних садржаја о партиципацији жена у безбедносним и мировним процесима, као и на деловање Регионалног женског лобија за мир, безбедност и праведност у ЈИЕ, који је на иницијативу УНИФЕМ-а покренут у
јуну 2005. године. Лоби чини 27 жена из политике, невладиних организација, као и из подручја људских права, из укупно седам земаља ЈИЕ, а
његов се рад темељи на принципу који на безбедност гледа као на
остварење безбедности за свакога понаособ на подручју нашег региона
– што је битно другачије од традиционалног концепта државне, милитаристичке безбедности, па је стога женама и пуно ближи.
Знамо да су жене одличне у размени искустава, сарадњи и умрежавању, па смо стога сигурни да ћемо и из овог нашег данашњег (и сутрашњег) искуства пуно научити и да ћемо полако али сигурно направити
значајне кораке који ће нас – како на нивоу региона, тако наравно и у
нашим појединим земљама довести до коначног циља: интегрисања
родно осетљивих политика у све елементе друштва, у политички, економски, па тако надам се и безбедносни систем.
Литература
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РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И БЕЗБЕДНОСТ:
НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН
Сажетак: У раду су приказани досадашњи напори институција Босне и Херцеговине на плану спровођења Резолуције Савета безбедности
Уједињених нација 1325. Пружен је посебан осврт на напредак у овом
пољу од 1995. године до данас, са акцентом на имплементацији Националног акционог плана за имплементацију Резолуције 1325 СБ УН.
Кључне речи: Национали акциони план, Резолуција 1325 СБ УН,
безбедност, род, жене, равноправност полова, заступљеност, Босна и
Херцеговина.

Увод
Седми Генерални секретар Уједињених нација, Кофи Анан, говорећи о равноправности полова је рекао да је равноправност полова предуслов за смањење сиромаштва, промоцију одрживог развоја и изградњу
добрих влада. Чинећи 51% светске популације, жене неминовно имају
све већу и значајнију улогу у друштву. Неправедно запостављена кроз
векове, жена је стављена у маргиналан положај у односу на мушкарца.
Чињеница да је препозната у улози оне која рађа нови живот и одгаја
нове генерације ништа није променила у животу жене на боље. Улога
ратника је била резервисана само и увек за мушкарца. Неоправдано, јер
у историји оружаних сукоба не може се наћи ниједан сукоб без учешћа
жена, како у улози обављања неборбених – помоћних дужности, тако и
у улози ратника. По доласку мира жена се враћа традиционалним обавезама жене и мајке, а хероине одлазе у заборав, муњевито као што су
се и појавиле да би помогле мушкарцима. Проценат женске популације
од 51%, значајно мења место и улогу жене како у друштву уопште тако и
у сегменту одбране и безбедности. Пред друштво се поставља захтев да
мора увидети да и женама припада право на место у овим структурама.
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Последња деценија 20. века на подручје Балкана донела је „ветрове
рата“. Оружани сукоби су у себе инволвирали све сегменте друштва,
све категорије становништва и избрисали границу између војника и
цивила. Жртве рата били су подједнако мушкарци, жене и деца. Биофизичке разлике између мушкарца и жене које су наметнуле стриктну поделу улога и послова у друштву, не само да нису заштитиле жену већ су
је изложиле да буде рањивија и подложнија насиљу.
Жена укључена у ратни сукоб постаје важно оружје рата. Изложена је злостављању, силовању, тортури. Да би заштитили права жена и
девојчица за време оружаних сукоба, Савет безбедности Уједињених
нација усвојило је 31. октобра 2000. године Резолуцију 1325 СБ УН
„Жене, мир и безбедност“.
Резолуција 1325 СБ УН истиче значај учешћа жена у превенцији и
решавању сукоба, позива на повећање броја жена у процесима доношења одлука, препознаје жене као активне судионице међународних иницијатива које за циљ имају постизање и очување мира. Резолуција има
значајан допринос у промоцији принципа заштите женских људских права и заштите принципа равноправности полова. Резолуција 1325 СБ УН
предлаже амбициозан, широкообухватни низ активности, позива земље и међународне организације да активно штите жене и децу од насиља у оружаним сукобима, да кривично гоне сексуалне ратне злочине,
дају подршку локалним женским мировним иницијативама. Препозната је важна улога коју жене имају и морају имати у спречавању сукоба, у
мировним преговорима и операцијама очувања мира, као и на међународном и националном нивоу одлучивања.
Имплементација Резолуције 1325 СБ УН је више питање нужности,
него избора. У циљу што одлучнијег спровођења Резолуције 1325 СБ УН,
2004. године све земље чланице УН су позване да припреме Националне акционе планове (НАП). Кроз Национални акциони план државе
дају смернице националним владама за примену Резолуције. Посебан
акценат је стављен на доношење НАП-а у земљама које су изашле из сукоба.
Жена има веома важну улогу у данашњем друштву и има све значајније место и улогу у сектору безбедности. Ту улогу ће сачувати и
оснажити само уколико осигура личну компетентност и компетитивност. Потребно је да се економски оснажи, једини и најбољи пут за то је
образовање, усавршавање. Широка подршка између свих партнера
– оних који су заинтересовани за промоцију жене у друштву и питање
равноправности полова је гаранција постизања позитивних ефеката.
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Жене у институцијама безбедности БиХ
До 1992. године босанско-херцеговачка жена није била ангажована
у професионалним војним формацијама. Један део женске популације
током 80-их година имао је прилику добровољно да служи војни рок, а
студенткиње Факултета општенародне одбране су по завршетку студија, стажирања и произвођења у први официрски чин, распоређиване у
резервни састав Југословенске народне армије. Да би заштитиле себе и
оне до којима им је стало, жене су узеле активно учешће у оружаним
сукобима у периоду 1992–1995. године. Крај сукоба са собом је донео
процес демобилизације, разоружања и реинтеграције (ДДР). У Босни и
Херцеговини покушало се спровођење процена утицаја рата и послератне реконструкције на жене и женска права. Покушаје можемо оценити скромним и појединачним.
Позитивне промене након 1995. године десиле су се у сектору безбедности, где су жене по први пут узеле активно учешће. Посебан осврт
потребно је дати на ангажовање жена у Оружаним снагама Босне и
Херцеговине (ОС БиХ) и у полицији, иако се послови у полицији и у
војсци не сматрају занимањима која су прикладна за жене. Стереотипи
у комбинацији са традиционалним предрасудама устукнули су пред израженом вољом жене да се ангажује на овим пословима и у мирнодопској ситуацији. Три и по године делиле су добро и зло са мушким колегама у јединицама, и ако је процес реинтеграције значио реинтеграцију
жене у кућу и оно што јој традиционално припада, она то по први пут
није хтела.
„Министарство одбране Босне и Херцеговине је започело процес
увођења принципа равноправности полова и обезбеђења практичне
примене тог принципа у оквиру рада Министарства. Приликом запошљавања поштује се право једнаких могућности за жене и мушкарце,
укључујући примену једнаких критеријума при избору кандидата/кандидаткиња за радно место“.1 Жена је категорија у ОС која се изражава у
процентима, за сада врло малим, али не замарљивим. Тренутно у ОС
БиХ имамо 5,2% жена. Жене се налазе у свим категоријама професионалних војних лица: војници, подофицири, официри. Жене у ОС БиХ
носе све чинове од војника до бригадира. Тренутно нема нити једне жене
1

Акциони план за имплементацију Резолуције СБ УН 1325 у Босни и Херцеговини
2010–2013. године, („Службени гласник БиХ“ бр. 92/10).
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у чину генерала, што је и разумљиво с обзиром на мали број жена у чину виших официра (1 бригадир, 4 пуковника, 11 мајора) и кратко постојање јединствених ОС БиХ. Жене су активно укључене и у операције
подршке миру, као војни посматрачи и припаднице јединица које се
упућују у операције. Укључене су у процес школовања и усавршавања,
како у земљи тако и у иностранству. Професионалним односом према
раду и резултатима рада које постижу, жене ангажоване у ОС БиХ „широм“ су отвориле врата новим генерацијама жена. Званична политика
Министарства одбране БиХ је учешће жена у ОС БиХ у проценту од
10% до 2015. године. Захваљујући одзиву на конкурс за пријем у ОС и
квалитету пријављених у последње три партије испоштован је проценат
од 10% новопримљених жена. Квантитет жена у ОС БиХ ће побољшати
квалитет који је неопходан за постављење жена на позиције на којима
се доносе одлуке.
Пут до Националног акционог плана БиХ
Држава Босна и Херцеговина је предузела кораке на промовисању
равноправности полова, укључујући и политички и јавни живот. Полазна основица су били међународни документи којима је регулисана ова
проблематика. Резултати су далеко од жељених. Жене су и даље маргинализоване, немају приступ позицијама где се креира политика и доносе одлуке, искључене су из кључних тела која раде на значајним реформама. Жене показују страх да преузму „велике“ одговорности. Још увек
немају потребно самопоуздање за обављање одговорних функција.
Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације жена
(CEDAW) Босна и Херцеговина је ратификовала 1993. године, а Опциони протокол је потписан 2002. године. Комитету је у мају 2006. године
Босна и Херцеговина поднела Иницијални, Други и Трећи извештај о
примени CEDAW Конвенције. Комитет је упутио Препоруке које је било потребно имплементирати до подношења периодичног Четвртог и
Петог извештаја 2010. године. Препорукама су обухваћене и области
које се односе на Резолуцију 1325 СБ УН. Десета година од доношења
Резолуције 1325 СБ УН је право време да се питања права жена и питања равноправности полова поново врате у политичку агенду расправа
о миру и безбедности, у Савет безбедности и Европски парламент како
би се осигурала политичка подршка, финансијска помоћ и сарадња која
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ће довести до пуног и равноправног учествовања жена у свим процесима мира и безбедности.
Устав Босне и Херцеговине2 не прописује уопштену обавезу одређене заступљености полова (квота, пропорција, паритет) у јавном животу, нити посебну обавезу у погледу заступљености у законодавној,
извршној или судској власти, али садржи одредбе о забрани дискриминације на полној основи.
Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини прописује
равноправну заступљеност оба пола у процесима одлучивања.3
Изборни закон Босне и Херцеговине прописује да свака листа кандидата укључује кандидате мушког и женског пола.4
Закон о финансирању политичких партија прописује да се парламентарним групама заступљеним у Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине које имају изабране представнике/це мање заступљеног
пола сразмерно распоређује 10% од укупно доступних средстава.5
Гендер акциони план Босне и Херцеговине је петогодишњи стратешки документ за интеграцију принципа равноправности полова у свим
областима. Израдила га је Агенција за равноправност полова БиХ у сарадњи са Гендер центром Федерације БиХ и Гендер центром Републике
Српске. Поглављем V „Политички живот и доношење одлука“ Гендер
акционог плана БиХ предвиђена је имплементација Резолуције 1325 СБ
УН кроз активности повећања нивоа партиципације жена на местима
доношења одлука и промоција Резолуције кроз обуке.6
Босна и Херцеговина је прва земља западног Балкана, а осма у
Европи, која је 27. јуна 2010. године усвојила Акциони план за имплемнтацију Резолуције 1325 СБ УН о женама, миру и безбедности. Бројне
проведене активности које су имале за циљ имплементацију Резолуције
1325 СБ УН, резултирале су израдом овог плана. Главни циљ је дефинисање активности различитих институција и продубљивање сарадње на
регионалном нивоу. Намера овог документа је да подстакне институционално оснаживање улоге и доприноса жена у процесима решавања
спорова, као и учешћа жена у операцијама изградње и подршке миру.
2

Устав Босне и Херцеговине.
Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“
бр. 16/03 и 102/09).
4
Изборни закон у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ бр. 23/01...37/08).
5
Закон о финансирању политичких партија („Службени гласник БиХ“ бр. 102/09).
6
Гендер акциони план Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 41/09).
3
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Агенција за равноправност полова Босне и Херцеговине координисала је израду Акционог плана. Усвојен је од стране Савета министара Босне и Херцеговине у јулу 2010. године. План је сачинила радна
група коју су чинили представници/представнице Министарства одбране БиХ, Министарства спољних послова БиХ, Министарства финансија БиХ, Гендер центра Федерације БиХ, Гендер центра Републике
Српске, Федералног министарства унутрашњих послова, Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, Центра за разминирање БиХ и
невладиних организација које је представљала организација „Жене женама“. Акциони план садржи осам циљева: повећање броја жена на местима доношења одлука, повећање броја жена у војним и полицијским
снагама, укључивање жена у мировне мисије, разминирање, трговина
људима, помоћ женама и девојчицама које су биле жртве за време оружаних сукоба, спровођење обука државних службеника/службеница и
сарадња владиних, невладиних и међународних организација. Акциони
план ће убрзати имплементацију Резолуције 1325 СБ УН на државном
нивоу, како на верикалном тако и на хоризонталном нивоу.

Закључак
Развијање свести о равноправности полова је дуготрајан, континуиран процес. За реализацију овог процеса неопходно је ангажовати
оба рода. Већи терет активног учешћа у процесу ће ипак припасти женама. Недостатак равноправности женску популацију природно води
ка већој заинтересованости за унапређење тренутног стања. Чинећи
половину људског потенцијала, жене су прошириле круг свог деловања и традиционалну улогу жене домаћице активним учешћем у свим
сегментима друштва, па и у секторима одбране и безбедности. Још
увек не можемо говорити о високој процентуалној заступљености нити о томе да жене заузимају значајан број позиција на којима се доносе одлуке. И поред свих позитивних законских решења по питању
равноправности полова, жена се покушава задржати на маргиналним
позицијама како у институцијама у којима је ангажована, тако и у
друштву уопште. Да би се унапредило тренутно стање по наведеној
проблематици, потребно је:
– имплементирати позитивне законске прописе којима је регулисана област равноправности полова,
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– кроз образовни систем едуковати све категорије становништва
по питању равноправности полова,
– увести у нормативне акте и у свакодневну комуникацију језик
који препознаје род,
– развијати личне способности жене,
– економски ојачати женску популацију,
– унапредити женски менаџмент,
– задржати систем квота док се не створе услови у којима ће оба
пола равноправно учестовати у раду институција друштва,
– водити информативно-пропагандне кампање, путем медија обезбедити ширење позитивне слике о улози жене у секторима одбране и
безбедности,
– формирати и ширити мрежу свих субјеката ангажованих по питању равноправности полова (лобирање), и
– разбијати стереотипе који се негативно рефлектују на питање
равноправности полова.
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генерал-мајор др Божидар Форца,
начелник Управе за стратегијско планирање
Министарства одбране Републике Србије

НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА
ПРИМЕНУ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН
„ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЕДНОСТИ“
Сажетак: Савет безбедности УН је 2000. године донео Резолуцију
1325, „Жене, мир и безбедност“ (Резолуција 1325 СБ УН). У Републици
Србији већ неколико година реализују се бројне активности и доносе
стратешки и нормативно-правни прописи који имају непосредне и
посредне везе са применом наведене Резолуције. Током 2010. године
отпочео је процес израде Националног акционог плана Републике
Србије за примену Резолуције 1325 СБУН, и крајем исте године он је
усвојен. Стручну и административно-техничку потпору Радној групи
Владе која је припремала Национални акциони план пружало је
Министарство одбране.
Кључне речи: Резолуција 1325 СБ УН, жене, сектор безбедности,
Национални акциони план.

Увод
Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација, „Жене, мир
и безбедност“ (у даљем тексту: Резолуција 1325 СБ УН) једногласно је
усвојена 31. октобра 2000. године, наглашавајући последице крвавих конфликата на жене и девојке и важност улоге жена у изградњи мира и постконфликтном опоравку земље. То је једна од најважнијих резолуција УН у
области мира и безбедносне политике и у сагласности је са претходно донетим конвенцијама које се односе на жене, мир и безбедност.
Резолуција је правно обавезујућа за све земље чланице УН, без потребе за додатном ратификацијом. Ради спровођења Резолуције 1325,
СБ УН је 2002. године подстакао земље чланице, цивилно друштво и
друге релевантне актере да развију стратегије и акционе планове, са јасним циљевима и временским одредницама за уградњу родне перспективе у мировне операције и програме опоравка и реконструкције.
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У извештају Генералног секретара УН из октобра 2004. године позивају се све земље чланице да припреме националне акционе планове
(НАП) ради одлучнијег спровођења Резолуције 1325 СБ УН.
Национални акциони планови су документа влада држава чланица
УН, која садрже оперативне смернице за спровођење Резолуције 1325
СБ УН у пракси. У периоду од 2000. године до данас, у Републици Србији је дошло до многих позитивних помака у правцу испуњавања међународних обавеза и прихваћених конвенција и стандарда. Основан је
Савет за равноправност полова Владе Републике Србије, формирана је
посебна унутрашња организациона јединица у Министарству рада и социјалне политике - Управа за родну равноправност, и формиран је Одбор за равноправност полова Народне скупштине Републике Србије.
Осим тога, утврђени су приоритети деловања и мера у циљу побољшања положаја жена и унапређивања родне равноправности, усвојена је
Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање
родне равноправности од 2009. до 2015. године, Национална стратегија
за превенцију и заштиту деце од насиља и донет Национални план активности за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период од 2010. до 2015. године. Такође, извршене су измене кривичног, радног и породичног законодавства. Принцип родне
равноправности укључен је у Закон о забрани дискриминације, као и у
неке од државних стратегија, а донет је и посебан закон у овој области:
Закон о равноправности полова. Међутим, поред наведеног, веома је
битно да се обезбеди веће учешће жена на свим нивоима демократског
одлучивања, као и да им се додели већа улога у процесу доношења одлука које имају утицај на сектор безбедности.
Одлуком Владе Републике Србије, од 24. јуна 2010. године, образована је мултисекторска Радна група за израду НАП-а Републике Србије за
примену Резолуције 1325 СБ УН. Наведеном одлуком Министарство одбране је одређено за пружање стручне и административно-техничке потпоре Радној групи Владе. Дана 01. октобра 2010. године, Радна група Владе је усвојила Нацрт НАП-а Републике Србије за примену Резолуције
1325 СБ УН, а документ је Влада усвојила 23. децембра 2010. године.1
1

НАП садржи следеће делове: Увод (принципи и оквир за доношење НАП-а), Институционални механизми за спровођење НАП-а, Заступљеност жена у сектору безбедности и
њихов утицај на питања која се односе на мир и безбедност, Одлучивање – повећање учешћа и утицаја жена, Укључивање – повећање учешћа жена у решавању конфликата,
постконфликтних ситуација и у мултинационалним операцијама, Инструменти правне
заштите жена, Едукација припадника сектора безбедности, Медијска подршка циљевима
НАП-а, Прилози (табела индикатора и скраћенице).
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Приступање изради НАП-а посебно је значајно у земљама које су
изашле из периода сукоба, као што је то случај са Републиком Србијом,
јер се овим документом успостављају стандарди и механизми за заштиту жена и девојака током и након сукоба. Међутим, с обзиром да жене
нису само жртве рата и насиља, већ могу да имају и активну улогу као
учеснице сукобa, али и у преговарачком процесу у смиривању сукоба и
налажењу решења за мирно решавање конфликата, дугорочан развој и
стабилизацију региона, овај документ пружа могућност за дефинисање
такве њихове улоге у сектору безбедности и друштву у целини. Циљ
овог документа је да обезбеди и равноправност учешћа, напредовања и
одлучивања жена у сектору безбедности.
Република Србија, као потенцијална чланица Европске уније (ЕУ),
уважава чињеницу да је ЕУ у својим документима истакла значај равноправног учествовања мушкараца и жена у превенцији и решавању конфликата и промовисања културе трајног и одрживог мира. У оквиру
Европске безбедносне и одбрамбене политике (ЕБОП), родна перспектива
мисије ЕУ остварује се и кроз присуство једног/једне или неколико саветника/саветница за родну равноправност у свим цивилним и војним мисијама, а увођење такве дужности у праксу Републике Србије представља један од задатака и новина које НАП предвиђа. Поред тога, приликом израде овог документа, узета je у разматрање Стратегија ЕУ за равноправност
жена и мушкараца 2010–2015. године, као и План активности за спровођење Стратегије ЕУ за равноправност жена и мушкараца 2010–2015. године.
И остале међународне организације су у овој резолуцији препознале
могућност да се боље и ефикасније користе људски капацитети за ефективнији одговор на кризне и пост-кризне ситуације. Тако, НАТО је у
септембру 2009. године донео Директиву (D-40–1) којом се све чланице
НАТО и програма Партнерство за мир упућују на уградњу препорука из
Резолуције 1325 СБ УН, у смислу успостављања родне равноправности у
командној структури НАТО, укључујући и неке мере за заштиту жена
током оружаних сукоба. Такав приступ је интероперабилан, имајући у
виду сличне стандарде и акционе планове Сектора за мировне операције
УН (UN Department of Peacekeeping Operations, UN DPKO) и ЕУ, ОЕБС и
Савета Европе (СЕ). Такође, наведене структуре се доследно ангажују на
спречавању насиља над женама у кризним и ванредним ситуацијама, као
и у промовисању учешћа жена у изградњи мира.
Сваки од наведених делова урађен је по сличном моделу, који обухвата: (1) опис реалног
стања и проблеме у конкретној области; (2) утврђивање општих и специфичних циљева
за сваку конкретну област и (3) утврђивање активности, носилаца, сарадника и рокова за
извршење активности. Тако, утврђено је седам општих циљева, 17 специфичних циљева
и 96 активности за реализацију циљева НАП-а.
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Усвајање НАП-а, ради примене Резолуције 1325 СБ УН у Републици Србији, потврђује намеру Владе Републике Србије да активно доприноси процесима изградње мира, стабилности и безбедности, 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.

Принципи, циљеви и оквир за израду
Националног акционог плана Републике Србије
Основни принципи, циљеви и опредељења садржани у НАП-у за
примену Резолуције 1325 СБ УН полазе од људске безбедности, родне
равноправности и поштовања и унапређивања људских права жена који су садржани у усвојеним националним и међународним документима. Међу тим документима, од посебног значаја су:
– Устав Републике Србије, као највишим законодавним актом, гарантована су уставна начела владавине права, социјалне правде, равноправности полова, грађанске демократије, људских и мањинских права
и слобода, као и права која проистичу из потврђених међународних
уговора и општеприхваћених правила међународног права, на чијим
начелима се развија политика једнаких могућности и тиме омогућава
стварање услова за потпуни развој и унапређење положаја жена у свим
областима друштвеног живота, укључујући и безбедност, ради остваривања људских права жена и слобода, равноправно са мушкарцима.
– Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији,
полазећи од Миленијумске декларације УН из 2000. године, утврђују
неколико задатака релевантних за остваривање родне равноправности,
побољшање положаја жена и развоја концепта људске безбедности. Ти
задаци су: 1) промовисати равноправност међу половима и дати већа
права женама (до 2015. године преполовити економске неједнакости
између жена и мушкараца); 2) повећати заступљеност жена на свим нивоима политичког одлучивања на квоту од најмање 30% (до 2015); 3) заокружити стварање системских претпоставки за остваривање родне
равноправности (донети националне планове за спровођење политичких и стратегијских докумената који се односе на равноправност полова, будући да тај Миленијумски циљ није реализован до 2008. године у
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Републици Србији); 4) развити систем заштите жена жртава насиља и
систем превенције насиља над женама (до 2015. године).
– Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период од 2009. до 2015. године (2009)
садржи основне принципе који доприносе развијању политике једнаких могућности и побољшању људских права у систему родне равноправности у Републици Србији.
– Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску
унију (2008) дефинише следећа опредељења: 1) подстаћи развој Центра
за мултинационалне операције и учешће припадника Војске у мировним мисијама, уз испуњење обавеза које проистичу из чланства у програму Партнерство за мир; 2) подстаћи учешће у мултинационалним
војним вежбама на територији Републике Србије и на територијама држава чланица Партнерства за мир и НАТО-а; 3) усвојити законе који ће
обезбедити правни оквир за ангажовање припадника Војске Србије и
Министарства одбране у пружању помоћи цивилном становништву
(Закон о цивилној заштити, Закон о управљању кризама и др.); 4) сарађивати са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију;
5) смањивати стопу криминалитета и других негативних појава и кривичних дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије,
против човечности и других добара заштићених међународним правом; 6) унапредити приступ правди, промовисати добре међуетничке
односе, заштиту права жена и деце, унапредити институционалну подршку жртвама дискриминације и друго.
Нормативни оквир Националног акционог плана
Нормативни оквир НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН садржан је у Уставу Републике Србије, којим се гарантује равноправност жена и мушкараца, забрањује сваки вид непосредне или посредне дискриминације с обзиром на припадност одређеном полу и експлицитно предвиђа могућност увођења посебних мера чији је смисао да се изграде
претпоставке за постизање пуне равноправности лица или групе лица
која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима. Устав
Републике Србије изричито прописује да су општеприхваћена правила
међународног права и потврђени међународни уговори саставни део
правног поретка Републике Србије, као и да се непосредно примењују.
Бројним међународним документима установљене су обавезе држава потписница да унапређују родну равноправност, да предузимају
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активности и усвајају мере, укључујући и посебне мере усмерене на
стварање једнаких могућности и отклањање свих облика дискриминације, како би створиле социјални амбијент у коме ће бити достигнути
стандарди родне равноправности.
Република Србија је ратификовала велики број међународних докумената о људским правима и потписница је скоро свих међународних конвенција у области људских права, права жена и деце и међународног хуманитарног права, усвојених под окриљем Уједињених нација, од којих је најважнија Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW).
Усвајањем НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН, Република
Србија исказала је спремност да поштује међународне обавезе које је
прихватила и одлучност да у својој политици примени наведену резолуцију УН и непосредно се ангажује на њеној реализацији.
Унутрашње законодавство обезбеђује претпоставке за остваривање
заштите од дискриминације и људске безбедности кроз низ системских
закона који регулишу ову област:
– Законом о забрани дискриминације уређена је општа забрана дискриминације, облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације и установљен повереник за заштиту равноправности, као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених овим законом;
– Законом о равноправности полова уређено је стварање услова за
вођење политике једнаких могућности остваривања права жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота, доношење прописа и
предузимање посебних мера за спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и роду, као и поступак правне заштите лица изложених дискриминацији;
– Законом о спречавању злостављања на раду (2010), који је ступио је
на снагу 05. 06. 2010. године, а примењује се од 04. 09. 2010. године, предвиђају се поступци правне заштите лица која су изложена дискриминацији, злоупотреби и насиљу, укључујући и сексуално насиље на раду;
– Кривичним закоником у делу које се односи на Кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним правом, инкриминисана су сва злодела која се сврставају у тзв. међународне злочине;
– Законом о сарадњи са Међународним кривичним судом утврђени
су начин, обим и облици сарадње државних органа Републике Србије
са Међународним кривичним судом, пружања правне помоћи том суду
и извршења његових одлука, као и особености поступака за кривична
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дела прописана чланом 5 Статута Међународног кривичног суда, односно за кривична дела против човечности и других добара заштићених
међународним правом;
– У области одбране и безбедности: Закон о одбрани, Закон о Војсци
Србије, Закон о полицији, Закон о цивилној служби, Закон о основама
уређења служби безбедности, Закон о Безбедносно-информативној агенцији, Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији,
Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, Закон о војној, радној и материјалној обавези, су, начелно, антидискриминаторски.
Стратегијски оквир за доношење Националног акционог плана
Мере и активности предвиђене НАП-ом за примену Резолуције
1325 СБ УН у Србији ослањају се на опредељења садржана у стратегијским документима којима је Србија дефинисала своју политику у области друштвеног развоја, европских интеграција, одбране, безбедности,
унапређења родне равноправности и заштите жена, а то су:
– Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период од 2009. до 2015. године (2009),
утврђује целовиту и усклађену политику државе у циљу елиминисања
дискриминације жена, побољшања њиховог положаја и интегрисања
родне перспективе у све области деловања институција система. Наведеном стратегијом дефинисани су следећи циљеви: 1) повећање учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање родне равноправности; 2) побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности; 3) остваривање родне равноправности у образовању; 4) побољшање
здравља жена и унапређивање родне равноправности у здравственој политици; 5) превенција и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава; 6) уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоција родне равноправности. Спровођење наведених
стратегијских циљева је конкретизовано усвојеним Акционим планом за
спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности за период од 2010. до 2015. године;
– Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији (2006), као стратешки документ за заједничко управљање границом од стране граничних служби, предвиђа и активно учешће жена у
редовним пословима контроле државне границе који се односе на лица,
транспортна средства и робу, што подразумева провере на граничним
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прелазима, спречавање неконтролисаног улаза преко граница, укључујући и питања везана за тражење азила и поступање према ухапшеним
особама без докумената у складу са међународном повељама и конвенцијама. Такође, жене врше и послове контроле државне границе везане
за разне видове безбедносних повреда граница;
– Стратегија за борбу против трговине људима (2006) и Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља (2006) још
експлицитније доприносе унапређењу институционалног оквира, превенције, помоћи, заштите жена и деце од илегалне трговине и насиља,
као и реинтеграције жртава у друштвени систем, унапређењу међународне сарадње, праћењу и евалуацији остварених резултата итд;
– Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији за период од 2009. до 2014. године (2009) доприноси унапређењу контроле прекограничног кретања људи и смањења безбедносних
ризика услед неконтролисаног кретања миграната и трговине људима;
– Стратегија за смањивање сиромаштва (2002), у којој су жене
препознате као угрожена друштвена група, а посебно Ромкиње, жене
које су у категорији избеглица и расељених лица, жене са села и, у складу са тим, предвиђене су мере за побољшање њиховог положаја;
– Стратегија националне безбедности Републике Србије (2009) садржи део у коме се, као основне вредности у области безбедности, промовишу: слобода, једнакост, изградња и очување мира, владавина права,
демократија, социјална правда, људска права и слободе, национална, расна и верска равноправност и равноправност полова, неповредивост
имовине и очување животне средине. У овој стратегији изражен је став
да је Србија привржена поштовању обавеза које проистичу из Повеље
УН, принципа Универзалне декларације о људским правима и Хелсиншког завршног акта, да је опредељена да развија и унапређује све аспекте
безбедности, да је посвећена стварању услова за унапређење људске безбедности, побољшању улоге и положаја жена у процесима одлучивања и
јачању државних механизама за обезбеђење равноправности полова;
– Стратегија одбране Републике Србије (2009) наглашава да Србија
кроз мир и стабилност доприноси изградњи и јачању безбедности, изграђује и јача сопствене капацитете и способности за одбрану, као и да
заједнички делује са другим државама и доприноси јачању националне,
регионалне и глобалне безбедности. Овом стратегијом дефинисани су
витални одбрамбени интереси Републике Србије, укључујући заштиту
безбедности грађана, изградњу поверења, унапређивање безбедности и
стабилности у региону, сарадњу и партнерство са међународним безбедносним организацијама и институцијама демократских држава и друго;
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– Стратегијски преглед одбране Републике Србије (2009.) дефинише мисије и задатке Војске Србије, међу којима: учешће Србије у изградњи и очувању мира у региону и свету, а посебно у мултинационалним операцијама у систему колективне одбране, као и подршку цивилним властима у супротстављању невојним претњама безбедности и активностима у међународној војној сарадњи усмерених ка стварању
партнерских и пријатељских веза у окружењу, региону и у свету.
Показатељи реалног стања о заступљености жена
у сектору безбедности
Статистички показатељи у Републици Србији показују да у укупној
популацији од 7.306.677 становника (без показатеља са Косова и Метохије), према подацима Републичког завода за статистику Србије из
31. децембра 2009. године, већину становништва, односно 3.753.102
особа чине жене, или. 51,36% од укупне популације. Иако изборно право дефинише 30% као минимум заступљености жена на изборним листама, што је далеко испод реалне квоте њихове популационе заступљености, у Републици Србији ни та минимална квота није испоштована.
Подаци говоре да је, након парламентарних избора маја 2008. године,
заступљеност жена мања од дефинисаног минимума, тј. оне представљају 22,4% свих народних посланика Народне скупштине Републике
Србије. Ситуација у погледу заступљености жена у извршној власти је
још лошија: на пет од двадесет пет министарских позиција, односно
18,5%, је жена, од којих ни једна није у сектору безбедности; на местима
државних секретара је свега 22,7% жена, а нешто боља ситуација је са
местима помоћница министара где има 42,6% жена. Најбоља ситуација
је у правосуђу, где више од две трећине запослених чине жене – од
2.400 судија у Србији, 1.700 су жене, а 700 мушкарци.
Што се тиче показатеља са Косова и Метохије (КиМ), након усвајања Резолуције 1244 СБ УН, већина државних надлежности Републике
Србије на КиМ, пренето је на Мисију Уједињених нација (УНМИК), а
то се односи и на заштиту мира и безбедности на КиМ. Стога, Републички завод за статистику Србије и Министарство за КиМ Републике
Србије, из објективних разлога, не располажу поузданим статистичким
показатељима постојећег стања на тој територији у 2010. години. Међутим, у светлу Резолуције 1325 СБ УН, која посебно третира права жена
жртава насиља и угрожености права жена и деце у конфликтним и
постконфликтним срединама, каква је КиМ, овом питању у наредном
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периоду треба посветити нарочиту пажњу не само у НАП-у Републике
Србије, већ и од стране УН и других међународних организација, ЕУ и
невладиних организација (НВО).
У Министарству за људска и мањинска права број запослених жена
је такође релативно висок, тј. 75,5% од укупног броја запослених су жене.
Образовна структура запослених жена (стручна спрема) у том министарству је следећа: ССС – 17,6%, ВШС – 5,9%, ВСС – 76,5%. Свака од жена је
упућивана на едукације, једном или више пута у земљи и иностранству.
Према подацима наведеног министарства, нема евиденције о учешћу жена у саставу међународних делегација, затим постоји евиденција али нема пријављених случајева насиља на радном месту, а до септембра 2010.
године, само један мушкарац је користио породиљско одсуство.
У сектору безбедности у Републици Србији бројчана и процентуална заступљеност жена је још увек незадовољавајућа. Подаци о женама у
систему безбедности најчешће су део јединственог информационог система људских ресурса појединих министарстава/управа/агенција, што
значи да, углавном, не постоји посебна евиденција о заступљености жена, нити посебан програм каријерног вођења жена, не води се посебна
евиденција о њиховом учешћу у међународним и едукативним активностима и не постоји устаљена евиденција о броју мушкараца који су
користили породиљско боловање и боловање због болести деце како би
омогућили напредовања супруге запослене у сектору безбедности.
У систему одбране је у претходном периоду значајно афирмисана
улога жене. Широј јавности Србије добро су познати подаци да се жене
школују на Војној академији и обављају дужности професионалних припадника Војске Србије. Међутим, недовољно се зна да жене у систему одбране, генерално посматрано, приликом извршавања својих редовних задатака, свакодневно показују изузетну одговорност и резултате који често
надмашују резултате њихових колега мушкараца. У Министарству одбране (МО), дијапазон дужности на којима су распоређене жене је веома широк, од административних и аналитичких послова, средњих и нижих руководећих места, до формацијских места на којима се формулише политика одбране. Жене су заступљене у свим категоријама лица на служби у МО
и Војсци Србије (ВС), као професионална војна лица (официри, подофицири и професионални војници) и цивилна лица. Према подацима из септембра 2010. године, укупан проценат жена запослених у МО и ВС је
19,5% од укупног броја запослених. Број жена у професионалној војној
служби у МО и ВС чини 2,6% од укупног броја, и то: 0,5% жена официра,
0,4% жена подофицира и 7,2% жена професионалних војника, које су же113
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не. Иако је укупни број жена у професионалној војној служби у Републици Србији у 2010. години скроман, охрабрује чињеница да проценат од
2,6% представља повећање за 0,7% у односу на 2009. годину када је било
само 1,9% жена. Посебно треба указати да женама запосленим у МО и ВС
као високообразовани, научни и стручни кадар, резултати рада нису адекватно вредновани и награђени. Међутим, број жена цивилних лица у систему одбране у 2010. години, износи 51,8% од укупног броја цивилних
лица, али су њихове могућности за вођење у каријери и награђивање на
основу рада објективно ограничене у постојећим околностима. Примера
ради, у програму Кадровско аутоматизованог информационог система
(КАИС) у МО и ВС не води се евиденција са подацима о броју жена на руководећим радним и формацијским местима високог, средњег и нижег
нивоа, нити постоји програм вођења у каријери за цивиле, међу којима је
највећи проценат жена. Међу запосленима на Војномедицинској академији су 65,11% жене. И док већина људи очекује да су жене на ВМА ангажоване као медицинске сестре, мало се зна да од укупног броја доктора наука
запослених на ВМА 42,25% је жена, од укупног броја магистара на ВМА
52,12% је жена, и половину уписаних студената - кадета на ВМА у школској 2008/2009. години чине жене, а у школској 2009/2010. има их 60%. На
ВМА жене су на руководећим местима заступљене са 27,64%.
У Министарству унутрашњих послова, према показатељима из септембра 2010. године, жене у том министарству чине 20,96% укупног броја
запослених. Од тог броја, статус униформисаног овлашћеног службеног
лица има 7,76% запослених жена, а 21,5% има статус овлашћеног службеног лица (оперативни састав). Преостале две трећине жена, углавном обављају управне и образовне послове у МУП-у. У том министарству, за сада
постоје два репрезентативна синдиката. У Полицијском синдикату Србије
има 15% жена, а у највишем руководству синдиката је једна жена, док у
Независном синдикату полиције има 46,15% жена од укупног броја чланова, од чега у руководству тог синдиката има укупно пет жена.
Од укупног броја запослених на неодређено време у Управи царина Србије, у септембру 2010. године, 42% су жене. У Сектору за контролу примене царинских прописа од укупног броја запослених на неодређено време 23,3% су жене. Иако овај Сектор није једини сегмент који
врши безбедносну функцију у Управи царина, више од 35% укупно запослених у тој Управи су жене на граничним прелазима и царинским
испоставама које, обављајући редовне послове из својих надлежности
врше безбедносну функцију. Безбедносна функција произилази из послова који су у надлежности Управе царина и то: сузбијање кријумчаре114
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ња људи, оружја, наркотика, робе широке потрошње, робе двојне намене; сузбијање нелегалног увоза отпада, радиоактивног отпада, хемикалија, биолошког материјала; сузбијање нелегалних миграција; и сузбијање тзв. прања новца и друго.
У Безбедносно-информативној агенцији, у односу на укупан број
припадника, жене су процентуално заступљене са 30,74%. Од укупног
броја припадника Агенције на руководећим местима жене су заступљене са 10,95%. Такође је успостављена и ажурирана база података о броју
заступљених жена, и посебно о онима које су на руководећим радним
местима. У БИА, као ни и у другим безбедносним службама, не постоји
институционални механизам за равноправност полова.
У оквиру Министарства правде, у Управи за извршење кривичних
санкција ради 23,8% жена од укупног броја запослених. Ови подаци
укључују укупан број запослених у 28 завода, једног центра за обуку и запослене у седишту Управе, укључујући и запослене са подручја Косова и
Метохије. Родна припадност не представља услов за радна места у Управи. Лица женског пола раде у свим службама завода (служби за третман,
служби за обезбеђење, служби за обуку и упошљавање, служби за здравствену заштиту и служби за опште послове). У самим заводима жене чине 22,61% запослених. Једино ограничење у погледу обављања појединих
послова је везано за послове у служби за обезбеђење у односу на то да
претрес лица лишеног слободе може да изврши само особа истог пола.
Према подацима Републичког завода за статистику Србије у вези
„Показатеља криминала и спровођења правде од 2004–2008.“ међу пријављеним пунолетним учиниоцима кривичних дела у 2008. години само
је 7% жена, а 93% мушкараца. Такође, на основу статистике према полу,
међу осуђеним пунолетним лицима у 2008. години је 9,1% жена, а 90,9%
мушкараца. Ове показатеље појашњава податак у истом извору по коме
је по врсти кривичних дела највише било оних која се односе на крађе и
тешке крађе 13,1%, а затим следе лаке телесне повреде 4,9%, насиље у
породици 4%, тешке телесне повреде 2,4% итд.
Закључак
У Републици Србији се током 2010. године године организовано и
плански приступило изради НАП-а за примену Резолуције 1325 СБ УН.
Усвајање НАП-а од стране Владе Републике Србије завршено је крајем
2010. године. У изради НАП-а Републике Србије, осим Радне групе Владе и Министарства одбране, посебно су се ангажовали Београдски фонд
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за политичку изузетност и Мисија ОЕБС-а у Србији. Од изузетног је
значаја да се земље региона међусобно информишу, повежу и сарађују
у процесу примене Резолуције 1325 СБ УН.
Литература
1. Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations Security Council
Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security, Council of the European
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4. Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација „о женама, миру и безбедности“ (Препоруке за израду Националног акционог плана за примену Резолуције 1325
СБ УН у Србији), Београдски фонд за политичку изузетност, Београд, 2010.
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проф. др Зоран Килибарда,
Универзитет у Београду – Факултет безбедности

ИСКОРАК ВОЈСКЕ СРБИЈЕ КА ВИШИМ СТАНДАРДИМА
РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Сажетак: Прихватајући концепт родне равноправности као једно
од својих стратешких опредељења, Војска Србије се обавезала да, у
складу са својим могућностима, тежи достизању највиших стандарда у
тој области, уважавајући сопствено искуство, специфичности наслеђеног стања и испољене трендове у земљама које јој у том погледу могу
служити као пример који је вредно и могуће следити. Реализовање тог
амбициозног подухвата захтевало је синхронизовано деловање широког круга надлежних субјеката уз доследну примену принципа систематичности и поступности, што је већ у старту изнудило концепт објективизације родне равноправности у више међусобно повезаних и узајамно условљених корака. Не умањујући значај почетних корака на том
путу, може се рећи да је највећи и најодлучнији искорак ка вишим
стандардима родне равноправности у Војсци Србије учињен интензивирањем пријема жена у професионалну војну службу и почетком школовања девојака на Војној академији.
Кључне речи: родна равноправност, Војска Србије.

Увод
Мере које су последњих година предузете у Министарству одбране и Војсци Србије у циљу отклањања баријера за пријем жена у професионалну војну службу имале су за последицу видне промене у два
битна индикатора родне равноправности. То су: 1) константно повећање процентуалне заступљености жена у укупном саставу Војске и 2)
проширивање подручја радног ангажовања жена у Војсци, тј. повећање броја дужности које су им под истим условима једнако доступне
као и мушкарцима.
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Интензивирање пријема жена у професионалну војну службу
Повећање процентуалне заступљености жена
у укупном саставу Војске Србије
Да би биле примљене на обуку за професионалне војнике и тако
стекле квалификацију за обављање одређених послова у Војсци Србије
у статусу професионалног војног лица, жене треба да испуне опште
услове конкурса: да су здравствено способне, да добију прелазну оцену
на тестовима психолошке селекције и да „прођу“ одговарајућу безбедносну проверу. За разлику од мушкараца, жене нису обавезне да пре
упућивања на обуку за професионалне војнике одслуже војни рок. Тај
уступак женама учињен је због тога што оне нису биле обухваћене обавезом служења војног рока, тако да би истрајавање на том услову, који
је сасвим оправдан са становишта рационалности и економичности
обуке, имало за последицу даље одржавање неједнакости полова у погледу могућности запошљавања у Војсци Србије.
Уклањање те традиционалне баријере за улазак жена у војничке редове показало се оправданим у контексту формалног обрачуна са једним видом дискриминације жена и са становишта рационалности располагања људским ресурсима одбране. У прилог том закључку говоре
подаци о броју жена које су задовољиле критеријуме селекције за упућивање на обуку за професионалне војнике и резултатима које су постигле у савлађивању програма основне и специјалистичке обуке. Од
укупно 1 919 кандидата примљених на обуку 2009. године, њих 367 или
19 одсто биле су жене. Посебну пажњу при томе завређује податак да је
проценат кандидата који су успешно завршили обуку нешто већи међу
женама него међу мушкарцима – 99 одсто према 95 одсто. Предност у
погледу успешног савладавања програма обуке жене су сачувале у наредним циклусима обуке. У првој половини 2010. године, кроз четири
циклуса обуке за професионалне војнике прошло је 2 305 кандидата, од
чега су 353 (15 одсто) биле жене. И у овом случају њихова пролазност
на курсу била је изузетно велика (98 одсто) и за један одсто већа од пролазности мушкараца.1 Према евиденцији са обуке, жене постижу у просеку нешто боље резултате од мушкараца при усвајању теоријских знања, на провери физичке способности (према критеријумима који важе
за жене), затим, у садржајима стручно-специјалистичке обуке (посебно
у обуци занатских специјалности) и у овладавању радњама које захтева1

Стање из августа 2010. године.
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ју прецизност и концентрацију. С друге стране, слабије су од мушкараца у усвајању садржаја тактичке обуке, на гађањима из пешадијског
оружја и из стројеве обуке.
Наведени показатељи успешности жена на обуци, који су истовремено и ваљани параметри за прогнозу успешности обављања послова на
дужности професионалног војника, у сагласности су са резултатима истраживања о томе на којим пословима би жене требало првенствено да
се ангажују, односно према којим пословима да се усмеравају када је реч
о њиховој професионалној оријентацији.2 Тиме се не доводи у питање
њихово право да сходно сопственим преференцијама и проценама доносе одлуку за које ће слободно место у војсци да конкуришу равноправно
са мушкарцима. У прилог неприкосновености тог права говори констатација из анализе обуке да нису уочени посебни проблеми у обуци жена
у односу на обуку мушкараца, као и податак да главни разлог због којег
поједине жене не завршавају обуку за професионалног војника нису слаби резултати на обуци. У већини случајева то се догађа због прекида обуке на лични захтев (због помањкања интересовања за стицање статуса
професионалног војника) или услед неиспуњавања услова за сертификацију због дугог одсуствовања са обуке због болести, што се пак може, на
посредан начин, довести у везу са углавном неспорним искуственим сазнањем о већој вероватноћи повређивања жена током обуке.
Када је реч о радној ефикасности жена на формацијским местима
професионалних војника, повратне информације из јединица показују
да оне у извршавању задатака испољавају висок степен одговорности, па
чак и већу вољу и истрајност у послу него мушкарци и да су од њих успешније на формацијским местима занатских специјалности, што их, у
складу са сличним запажањима са обуке, препоручује као кандидате који
би требало да имају предност при попуни радних места таквог типа.
У сваком случају, може се констатовати да жене сада равноправно
са мушкарцима могу да се јаве на конкурс за попуну сваког слободног
места у Војсци и да је за то створена одговарајућа позитивна клима у
самој војној средини, што све скупа повољно утиче на одзив жена на
конкурс за упућивање на обуку. Велика већина жена успешно завршава
обуку, па се удео жена у укупном саставу професионалног дела Војске
Србије значајно повећао у последњих пет година. Подсећања ради, половином прве деценије овог века, у тадашњој Војсци Србије и Црне Горе и у Министарству одбране, било је свега око 206 жена у свим катего2

Шарановић Ј., Марчек Ј., Килибарда З., Обим и модалитети ангажовања жена у савременим армијама, Институт ратне вештине, Београд, 2005.
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ријама професионалних војних лица (официра, подофицира и професионалних војника). До септембра 2010. године та бројка је повећана за
нешто више од три пута, при чему је њихова процентуална заступљеност порасла са скоро занемарљивих 0,82 одсто на 2,83 одсто (видети
Табелу 1).3 Реални су изгледи да се до краја године, у складу са планом
професионализације Војске и релативно великим одзивом жена на конкурс за пријем у професионалну војну службу, укупан број жена у Војсци Србије и Министарству одбране значајно повећа.
Табела 1
Процентуална заступљеност жена у систему одбране (2005–2010)
Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Официри

%

16
15
15
18
27
28

0,19
0,22
0,23
0,28
0,42
0,44

Категорија кадра
ПрофесионалПодофицири %
ни војници
30
0,28
160
30
0,35
116
29
0,36
114
29
0,37
152
29
0,38
368
29
0,38
569

%

Укупно
ПВЛ

%

2,66
2,57
2,72
3,23
5,72
7,02

206
161
158
199
424
626

0,82
0,81
0,84
1,05
2,06
2,83

У прилог прогнозе повећања удела жена професионалних војних
лица у укупном саставу Војске Србије говоре следећи подаци: међу професионалним војницима примљеним на службу у Војску током 2009.
године било је 11,39 одсто жена, а током 2010. године (закључно са августом) 13,96 одсто. На конкурсе за пријем у професионалну војну службу расписане 2010. године међу пријављеним кандидатима било је
20,54 одсто жена од којих је 90 одсто испуњавало услове предвиђене за
упућивање на основну обуку. Такав тренд одзива на конкурс (две кандидаткиње на једно упражњено формацијско место), уз очекивану високу пролазност на курсу (која је током обуке у 2009. и 2010. години била око 98 одсто), вероватно ће имати за последицу повећање процента
жена професионалних војника у редовима Војске. Истовремено, са завршетком школовања прве генерације девојака на Војној академији
(2011) почеће и константно значајно да се повећава број жена професионалних официра, чиме ће се остварити суштински напредак у погледу
родне равноправности у Војсци Србије и Министарству одбране.
3

Наведени подаци добијени су од Управе за кадрове, Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Владе Републике Србије у склопу рада на Националном акционом плану за имплементацију Резолуције Савета безбедности УН бр. 1325.
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Проширивање подручја радног ангажовања:
освајање „мушких послова“
Захваљујући новом приступу код пријема у професионалну војну
службу, ослобођеном формалних ограничења и препрека по основу некадашњих крутих стереотипа и предрасуда о „ћудљивој женској природи“ и њеној инфериорности, све је видљивија пракса да се жене примају
на радна места која су им практично била недоступна и онда када званичне забране за то није било. Истина, тај већ сасвим очигледан тренд
проширивања подручја радног ангажовања жена није избрисао традиционално наглашену већу заступљеност мушкараца на пословима који
захтевају велика физичка напрезања и на формацијским местима која
подразумевају директну изложеност непријатељској ватри у случају извођења борбених дејстава, али је присуство жена на таквим дужностима већ престало да буде ексклузивна појава која изазива чуђење или
подсмех којима би некада таква вест вероватно била пропраћена. Мерено укупним бројем формацијских места која су у овом периоду, не само
декларативно, него и практично постала доступна женама, проширење
подручја њиховог радног ангажовања може се оквалификовати као
удвостручавање „освојеног“ простора. То значи да је фактички значајно
повећана могућност бирања врсте посла у складу са личним афинитетима и способностима жена заинтересованих за службу у Војсци.
С обзиром на велики број дужности (војно-евиденционих специјалности) професионалних војника у Војсци Србије, број дужности које
жене сада обављају (укупно 64) није сам по себи импресиван, али — у
поређењу са оним од пре пет година (35) — неоспорно илуструје тренд
напуштања традиционалне праксе апсолутног фаворизовања мушкараца у војној професији, установљене на стереотипном мишљењу о њиховој супериорности у односу на „слабији пол“ и оправдаване вековном,
наводно природном поделом послова на „мушке“ и „женске“. Када је
реч о доказима суштинског, а не само формалног проширивања радног
ангажовања жена у војсци као једног од несумњиво значајних индикатора унапређивања родне равноправности, много важнији показатељ
од самог повећавања броја дужности које жене обављају јесте то које су
те новопоседнуте дужности, тј. каквог је карактера проширење подручја рада жена војника — да ли се ради првенствено о квантитативној или
истовремено и о квалитативној промени.
Ако се посматра први део ранг листе формацијских места у Војсци
Србије састављене на основу броја жена професионалних војника које
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су на њима налазе, тј. радних места на којима су жене најзаступљеније
(где их има 10 и више), уочава се да међу њима има седам „новоосвојених“ позиција, од којих најмање четири припадају групи послова који
су се до недавно, бар незванично, сматрали типично мушким. То су: послужилац на минобацачу (31), телефониста линијаш (29), пионир (17) и
чувар (14).4 Извршавање наведених послова подразумева релативно висок степен ризика по живот и здравље повезан са руковањем оружјем
или минско-експлозивним средствима, или пак са повећаним физичким напрезањем, што се, по правилу, и по критеријумима психологије
рада и индустријске психологије, генерално не препоручује особама
слабије психо-физичке конституције.
Други важан податак у вези са пословима где је присуство жена
највидљивије јесте то да је њихов највећи прилив у редове професионалних војника за последњих пет година забележен на формацијском
месту стрелац — чак 77 придошлица, чиме се њихов број повећао за нешто више од шест пута (од 15 на 92). Наравно, дужност стрелца подразумева извршавање задатака употребом стрељачког оружја, што значи
(по правилу) са најистуренијих положаја у борбеном поретку јединице,
и да је, сходно томе, довољно захтевно са становишта војно-стручне
компетентности и психофизичке припремљености. Када се при томе
има у виду податак да је у исто време, по основу успешно завршене опште и специјалистичке обуке, у Војску Србије примљено чак 30 жена на
дужност послужиоца минобацача, 31 на дужност телефонисте линијаша и 8 на дужност пушкомитраљесца (где их раније уопште није било),
онда заиста нема места приговору, какав се повремено, истина незванично, може чути: да жене долазе на службу у Војску тек да би се звале
професионалним војницима, односно примале плату професионалца, а
да у ствари раде послове „цивила“ и да „праву војску и не виде“.
У прилог оцени о квалитативној промени праксе ангажовања жена
у Војсци у смислу проширивања подручја њиховог ангажовања такође
говори и прилично богат инвентар послова на којима су оне присутне
тек симболично — једна до две (највише четири) — али је чак и такво
присуство вредно пажње због својеврсне ексклузивности улоге коју оне
при томе обављају. Реч је о пословима који би се по свим класичним
мерилима могли сврстати у групу оних „непримерених женској природи“, оних којих би жене требало да се клоне „за своје добро“, било због
тога што су опасни, било због тога што су сувише захтевни, и због чега
је до скора било незамисливо тамо срести жену у униформи. То су, на
4

Бројке у загради означавају број жена које обављају наведене послове у Војсци Србије.
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пример, послови које жене обављају на следећим формацијским местима: послужилац реморкера (4), нишанџија на оклопном транспортеру
(3), послужилац амфибијског транспортера (3), против-терориста (2),
возач амфибијског транспортера (1), командир амфибијског транспортера (1) механичар за муницију и ниско-експлозивна средства (1) и послужилац понтонског моста (1).5 Осим тога, међу женама које су обухваћене садашњим циклусом обуке за професионалне војнике налазе се
и оне које ће бити постављене на формацијска места која су до сада била искључиво попуњавана мушкарцима, као што су: падобранац, послужилац на ракетним системима, нишанџија на артиљеријским оруђима,
нишанџија у тенку, механичар за ракетне системе, авио-оружар.6
На основу наведених података који несумњиво указују на тренд
повећања процентуалне заступљености жена у укупном саставу професионалних војника, уз проширивање подручја њиховог радног ангажовања, посебно у правцу „освајања“ послова до скора „резервисаним“
првенствено (па и искључиво) за мушкарце, може се закључити да се
пракса у Србији, када је реч о ангажовању жена у Војсци, несумњиво
мења на начин који гарантује константно напредовање у духу прокламованих принципа родне равноправности. Значајан допринос остваривању тог циља учињен је променом прописа који су омогућили да, упоредо са повећањем броја жена међу професионалним војницима, почне
ефикасније решавање проблема њихове изразито мале заступљености у
структурама официрског кадра. Те промене чиниле су основ за наредни, одлучујући корак на путу објективизације родне равноправности.
Почетак школовања девојака на Војној академији
У склопу интензивирања процеса стварања услова за значајније
учешће жена у структури професионалних припадника Војске најзначајнији искорак учињен је доношењем одлуке о почетку школовања девојака на Војној академији. Тим чином женама је отворен пут ка свим
нивоима и облицима војно-стручног оспособљавања, захваљујући чему
ће перспективно бити у прилици да равноправно са мушкарцима кон5
6

Ibid.
Листа радних места у Војсци Србије на којима жене имају шансу да буду запослене у статусу професионалног војника овим није исцрпљена. Војска је, на пример, у 2010. години
исказала потребу за попуну формацијских места возача вучног воза, послужиоца дозера
и утоваривача, диверзанта, лаког рониоца, механичара за возила точкаше и гусеничаре и
ложаче парних котлова, али није било жена заинтересованих за пријем у службу на тим
радним местима (према подацима добијеним од Управе за људске ресурсе).
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куришу за све послове у Војсци, укључујући и оне на највишим нивоима руковођења. На тај начин уклоњена је последња озбиљна препрека
на путу остваривања суштинске родне равноправности у Министарству
одбране и Војсци Србије.
Министарским упутством из 2006. године прецизирано је да треба
„обезбедити одговарајуће услове за пријем жена на школовање у војним школама за одређене специјалности“ и да школовање треба да почне у наредној школској години.7 С обзиром на то да је школовање на
Војној академији било искључиво резервисано за мушкарце, „обезбеђивање одговарајућих услова“ за почетак школовања девојака подразумевало је прибављање одређених информација о потенцијалним кандидатима како би се благовремено предузеле потребне мере за ваљану селекцију девојака, њихово мотивисање за војни позив и успешно интегрисање у војну средину. Конкретно, да би се знало како се припремити
за школовање, како га започети, било је нужно знати од чега се полази.
У складу с том потребом, у првој половини 2007. године, Институт за
стратегијска истраживања реализовао је истраживање „Ставови средњошколске омладине о школовању на Војној академији“.8 Један од задатака истраживања био је да се утврди у којој мери су ученици завршних
разреда средњих школа, посебно девојке, заинтересовани за школовање
на Војној академији и које смерове при томе првенствено имају у виду.
Према резултатима наведеног истраживања, 128 (9,1 одсто) матуранткиња изјавило је да желе да студирају на Војној академији. Интересантно је да је проценат оних које би желеле да студирају на Војној академији приближно исти у мушком и у женском подузорку (Табела 2).
Мора се признати да су ово донекле изненађујући подаци будући да је у
Србији војни позив традиционално био, и још увек је, позив који се
сматра мушким. Међутим, можда се управо у тој чињеници крије објашњење за интересовање девојака за школовање на Војној академији.
Могуће је да је баш због тога што та могућност до сада није постојала,
она активира мотив „драж новине“ који је је, по правилу, изузетно изражен код особа склоних доказивању у изазовним ситуацијама. Таквих
особа има у једнако значајном броју и међу мушкарцима и међу женама, а за жене је војна професија, као подручје у којем оне нису имале
прилику да се доказују, типичан пример изазовне ситуације. С обзиром
7

„Министарско упутство за 2006. годину“, Сектор за политику одбране, Министарство одбране Владе Републике Србије, 2006.
8
Узорак испитаника чинили су ученици завршних разреда средњих школа у Србији. Укупан број испитаника био је 2 527 ученика, од чега су 1 407 биле девојке. Истраживањем је
обухваћено 67 школа у 61 граду из 25 округа.
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на то да нису изблиза упознате са свим тешкоћама тог позива, нити их
средина на то упозорава (јер их обично не види као војна лица), оне
углавном бивају поштеђене деловања негативних хало-ефеката везаних
за тај позив.
Табела 2
Заинтересованост средњошколаца за студирање на Војној академији
Одговори
Питање:
Да ли желите
да студирате на
Војној академији?

Младићи

Девојке

број

%

број

%

желим

120

10,7

128

9,1

неодлучан/а сам

294

26,2

322

22,8

не желим

706

63,0

957

68,1

Свега

1 120

100

1 407

100

Средњошколке које су заинтересоване за студије на Војној академији првенствено би желеле да се оспособљавају за дужности у авијацији. Атрактивност тог смера далеко је већа од свих осталих. За то постоје бар два разлога: 1) девојке вероватно виде себе у авијацији искључиво у улози пилота, што је и међу професионалним војним лицима
најатрактивнија дужност; 2) с обзиром на изузетно високу цену обуке у
управљању ваздухопловима, за огромну већину оних који би желели да
постану пилоти, бесплатно школовање на Војној академији је једини
начин да остваре жељу. Остали смерови (копнена војска, логистика и
речна флотила) скоро су подједнако интересантни за девојке. Приметно је, међутим, да девојке, у поређењу са младићима, показују мање интересовање за копнену војску, а веће за логистику. Тај резултат је очекиван, с обзиром на то да, према стереотипној подели послова на „мушке“ и „женске“, послови официра у копненој војсци сврставају се у
„типично мушке“. Осим тога, официрске дужности у овом виду војске
су, у поређењу са дужностима у осталим видовима, неоспорно физички
захтевније, што девојке вероватно имају у виду када се опредељују за
смер школовања на Војној академији. Истовремено, веће интересовање
за смер логистике указује на то да оне вероватно воде рачуна о томе које дужности ће обављати у војсци, као и о могућности запошљавања изван војске у случају да буду приморане да пре истека пуног радног века
напусте војну професију. Диплома Војне академије стечена на смеру логистике, свакако пружа веће шансе у том погледу, него диплома стечена
на смеру копнене војске.
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Одзив девојака на конкурс за школовање на Војној академији
Расписивањем конкурса за школовање девојака на Војној академији завршена је припремна фаза реализације одлуке о изједначавању
права мушкараца и жена у погледу могућности избора војне професије.
Истовремено, тиме је започео процес верификације мотивисаности девојака за војни позив, односно тестирање претпоставки о њиховој
спремности и способности да испуне захтеве васпитно-образовног процеса на Академији, у условима живота (становања) и студирања јединственим за кадете оба пола.
У генерацији студената (кадета) Војне академије која је примљена на
школовање 2007. године за девојке је било предвиђено 30 места (17,3 одсто). Те године на конкурс се јавило њих 56 или 1,8 кандидата на једно
место (Табела 3). Судећи по броју пријављених у односу на број који се
прима и у односу на проценат матуранткиња које су током наведеног
истраживања у првој половини исте године изјавиле да су заинтересоване за школовање на Војној академији, такав одзив не би се могао
оквалификовати као довољно висок. Подсећања ради, само међу анкетираним матурантима било је 128 девојака које су изјавиле да би желеле
да студирају на Војној академији и 322 које су се око тога двоумиле. То
значи да је у укупној популацији свршених ученика средњих школа било много више заинтересованих за школовање на Војној академији, него што је број оних који су се одазвале на конкурс.
Табела 3
Одзив девојака на конкурс за школовање на Војној академији
Показатељи
одзива
Број девојака
које се примају
Број
пријављених на
једно слободно
место
Просечна оцена
из средње школе

2007/8

Школска година
2008/9
2009/10

2010/11

Тренд

30

32

49

57

повећање

1,8

3,3

4,9

5,66

повећање

4,76

4,64

4,38

4,34

смањење

Вероватно да је један од разлога за ту врсту несклада између заинтересованости за школовање и одзива на конкурс недовољна информисаност средњошколаца о условима живота и студирања на Војној академији о којој убедљиво сведоче резултати истог истраживања. Показало се да
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велики проценат испитаника уопште није био обавештен да постоји могућност да девојке студирају на Војној академији. Осим тога, сигурно је
да се један број њих није јавио на конкурс због тога што су, будући да су
биле недовољно обавештене о условима школовања, сумњале у могућност да се изборе за место на Војној академији, или у могућност успешног савладавања наставног програма. У прилог том закључку говори
податак да је просечан успех из средње школе свих пријављених девојака
у првој генерацији био изузетно висок, чак 4,76. Практично, храброст да
се пријаве на конкурс имале су првенствено одличне ученице.
У другој генерацији, школске 2008/2009. године, одзив девојака на
конкурс знатно је повећан у односу на претходну годину. На само два
места више (32 уместо 30) конкурисало је скоро двоструко више девојака (укупно 106 или 3,3 на једно место). Истовремено, просечна оцена из
средње школе свих пријављених била је само незнатно нижа (4,64). Већи одзив једнако квалитетних кандидата резултат је адекватног промовисања праксе школовања девојака и повратних информација о успешном старту прве генерације кадеткиња што је имало за последицу бољу информисаност средњошколаца и њихових родитеља о тој новој
образовној шанси за девојке, што је истовремено деловало охрабрујуће
на потенцијалне кандидате да се пријаве на конкурс.9
Још упечатљивије повећање одзива девојака на конкурс за Војну академију забележено је наредне, школске 2009/2010. године, када се за попуну 49 места кадета предвиђених за девојке јавило скоро два и по пута више
кандидата него претходне године (укупно 243 или 4,9 на једно место). Разумљиво је да је толико повећање одзива било праћено смањењем просечног успеха пријављених кандидата. Уосталом, познато је да оглашавање
већег броја слободних места редовно има за последицу перципирање повећане проходности на конкурсу, у чему додатну шансу да буду примљени
виде и они са слабијим референцама и због тога се одлучују да конкуришу,
што, у противном, можда не би учинили због бојазни да доживе непријатност суочавања са неуспехом. Ипак, судећи према просечном средњошколском успеху пријављених који је тек за 0,38 нижи од оног из претходне године, може се рећи да је на повећање одзива у овом случају пре утицала пораст популарности војног возива и самим тим већа мотивисаност
за школовање на Војној академији, а не калкулације о повећаној проходности на конкурсу по основу масовнијег пријема.
9

У склопу промовисања школовања девојака на Војној академији током 2007. године публиковане су две монографије са тематиком из те области („Школовање девојака на Војној академији“ и „Матуранти о професији официр“).
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Закључак
Одзив на конкурс из 2010. године недвосмислено је потврдио претходно испољену тенденцију повећања броја пријављених девојака на
једно слободно место, уз задржавање релативно високог квалитета кандидата. Овога пута на 57 места конкурисале су 323 девојке чиме је број
пријављених по једном месту порастао на чак 5,66. Када се при томе
има у виду податак да је просечан средњошколски успех кандидата девојака (4,34) тек за нијансу, односно симболично (0,04) нижи у односу
на претходну годину, сасвим је оправдано закључити да одзив девојака
за школовање на Војној академији и у овој (четвртој по реду) години
наставио са тенденцијом раста у квантитативном и квалитативном
смислу. То конкретно значи да, што се тиче успеха из средње школе као
једног од релевантних предиктора образовне успешности на наредним
нивоима школовања, Војна академија има могућност да, ако се овакав
тренд одзива девојака настави, буде сигуран извор попуне Војске квалитетним официрским кадром из редова женске популације. Наравно,
ваљаност ове претпоставке подразумева испуњавање низа других предуслова, почев од тога да иза средњошколског успеха исказаног високом
бројчаном оценом стоји одговарајуће знање, односно радне навике,
преко адекватног поступка психолошке селекције који ће гарантовати
избор кандидата жене одговарајућег профила личности, до стварања
услова за потпуну интеграцију кадеткиња у војну средину.
Литература
1. Шарановић Ј., Марчек Ј., Килибарда З., Обим и модалитети ангажовања жена у савременим армијама, Институт ратне вештине, Београд, 2005.
2. Шарановић Ј., Жена у одбрани: од традиционалног до савременог, Војноиздавачки
завод, Београд, 2006.
3. Шарановић Ј., Килибарда З., Школовање девојака на Војној академији, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за школство, Војна академија, Београд, 2007.
4. Шарановић Ј., Миленковић С., Ђорђевић А., Вишацки Татјана, Матуранти о професији официр, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2008.
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ЖЕНЕ У СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ
И ЕВРОАТЛАНТСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ
Сажетак: Резолуцијом 1325 СБ УН „Жене, мир и безбедност“ се позивају државе и међународне организације да активно штите жене и децу од
насиља у оружаним сукобима, спрече сексуалне ратне злочине, да се залажу за родну равноправност у мировним операцијама, побољшају специјализовану обуку и подрже иницијативе за мир локалних жена. НАТО, као
једна од највећих међународних безбедносних организација је веома посвећен примени Резолуције 1325 СБ УН. До сада су чланице НАТО-а почеле да реализују Резолуцију првенствено у војним питањима. Одобриле
су конкретне смернице за интеграцију питања везаних за родну равноправност у све НАТО планове и операције, укључујући Кодекс понашања
за војна лица. Такође су основале места која су тачно одређена за саветнике за родну равноправност у ISAF мисији у Авганистану и како да побољшају обуку и сарадњу у питањима родне равноправности са ЕУ, УН и другим међународним организацијама. Имајући у виду традиционално неадекватан положај жена у Црној Гори, процес европских и евроатлантских
интеграција је добра прилика да се паралелно са осталим реформама и у
овој области изврше корените промене и имплементирају савремени
стандарди развијених западноевропских држава а посебно у сфери безбедности. Обзиром да је простор Балкана дуго времена био изложен ратним
сукобима у којима су жене у највећој мери биле жртве, са сигурношћу се
може тврдити да је интеграција региона у НАТО најбољи модел за трајно
решавање нагомиланих безбедносних проблема.
Кључне речи: жене, безбедност, НАТО, Црна Гора.
Увод
Политика родне равноправности у држави, посебно у њеном сектору безбедности, данас је прихваћена не само у земљама ЕУ, већ и онима које то желе да постану. Успех ове политике зависи, пре свега, од
степена утицаја традиционалног наслеђа, интензитета промена у свести
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људи и њиховој родној осетљивости у свакодневном животу. Ради унапређења и заштите права жена у свету, а посебно у ратним сукобима
где се жене и деца појављују као највеће жртве таквих дешавања, Савет
безбедности УН је усвојио Резолуцију 1325 „Жене, мир и безбедност“,
31. октобра 2000. године.1 Након тога је на основама ове Резолуције
усвојен низ других којим се настојало непрекидно унапређење стања у
овој врло значајној области за жене, попут: 1612 из 2005, 1674 из 2006,
1820 из 2008, 1882 из 2009, 1888 из 2009. и на крају Резолуција 1889 од
05. октобра 2009. године. Резолуцијама се позивају државе и међународне организације да активно штите жене и децу од насиља у оружаним сукобима, спрече сексуалне ратне злочине, да се залажу за родну
равноправност у мировним операцијама, побољшају специјализовану
обуку и подрже иницијативе за мир локалних жена. Поред тога, резолуције обавезују државе чланице УН да обезбеде повећано учешће жена у
свим напорима за очување и унапређење мира и безбедности, да прошире улогу жена на свим нивоима доношења одлука у националним,
регионалним и међународним институцијама и предлажу више кандидата жена да постану специјални и дипломатски представници УН.2
Када је реч о НАТО као једној од најистакнутијих безбедносних организација у савременим међународним односима, до скора су као по
неком неписаном правилу у овој организацији углавном били заступљени мушкарци у униформи, који доносе важне одлуке, а речи „НАТО и
жене“ се нису могле природно повезати у људским главама. Већину високих позиција у међународном особљу НАТО-а још увек заузимају мушкарци. У Северноатлантском савету НАТО-а, осим амбасадорке
Француске госпође Паскал Андреани која је изузетак, нема других жена. Свега две, од деветнаест највиших цивилних позиција у НАТО-у заузимају жене. До сада, Алијанса није никада поставила жену као вишег
дипломатског или специјалног представника, нити као Генералног секретара или заменика Генералног секретара НАТО-а. Такође, од 28 чланица Алијансе, свега су три жене на кључним државним функцијама,
попут премијерки Хрватске и Исланда и канцеларке Немачке. Истовремено, министарка иностраних послова Данске и министарке одбране
Словеније и Норвешке, су такође жене.
1

Зборник радова са међународне конференције „Жене у војсци“, 2007. година, Текст резолуције Савјета Безбедности УН 1325, Министарство одбране Републике Србије Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2007, стр. 235.
2
Megan Bastick and Daniel de Torres, Implementing the Women, Peace and Security Resolutions
in Security Sector Reform, Gender and SSR Toolkit, Tool 13, Geneva Centre for the Democratic
Control of Armed Forces (DCAF), стр. 10–13.
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Искуства у Црној Гори сведоче да је жена традиционално била у неравноправном положају, како у породици и у широј друштвеној заједници тако и у сектору безбедности. Међутим, савремена пракса, након поновног стицања независности Црне Горе 2006. године, показује позитиван тренд промена. Ово посебно долази до изражаја од момента укључења Црне Горе у НАТО програм Партнерство за мир од 28. новембра
2006. године, када је држава кренула у процес интензивних припрема и
имплементације безбедносних стандарда ка пуноправном чланству у ову
међународну организацију. Дакле, улога жене у сектору безбедности Црне Горе, непосредно је везана за процес евроатлантских интеграција државе, кроз који је на основама Резолуције 1325 СБ УН неопходно имплементирати низ позитивних стандарда и праксе развијених западноевропских држава, САД и Канаде у овој врло важној друштвеној области.3
Жене и НАТО
У организацији и раду НАТО-а важно место заузима и подручје
којем је примарни интерес улога жене у оружаним снагама. Како се
НАТО састоји од оружаних снага различитих земаља, тако се разликују
и услови и каријере жена у појединим војскама. Претходних година
разлике су биле велике, док се модернизацијом и развојем савременог
друштва оне све више смањују. Војне операције у данашњем свету захтевају разноврсност квалификација и ресурса како би осигурале да се
постигну и одржавају мир и безбедност. Комплементарне вештине како
мушког тако и женског особља су од суштинске важности за оперативну ефикасност НАТО операција, посебно у светлу све веће комплексности цивилно-војне интеракције, односа са јавношћу и прикупљања обавештајних података. Интеграција родних питања у све аспекте НАТО
операција може бити корисна и имати кључну улогу у повећању оперативне ефикасности. У седишту НАТО-а, у Бриселу, постоји и посебан
Одбор за родну равноправност у НАТО снагама.
Још је далеке 1961. године у Копенхагену одржана прва НАТО конференција жена, виших официрки у савезничким снагама. Своје представнице на конференцију су упутиле Данска, Норвешка, Холандија, Велика Британија и САД. Конференцију је организовала Данска атлантска асоцијација, а основна проблематика која се тада разматрала била су питања статуса,
3

Gender Training & Education, RECOMMENDATIONS ON IMPLEMENTATION OF UNSCR
1325, Brussels, 0012–10 NATO Graphics & Printing. Видети више: http://www.nato. int/issues/women_nato/pdf/2010/BrochureGender. pdf, сајт посећен 10. 02. 2011.

131

ЖЕНЕ У СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ – РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА – Тематски зборник радова

организације, услова запошљавања, развој каријере и могућности ангажовања жена у савезничким оружаним снагама. Представници су завршили
конференцију усвајањем резолуције и документа који су изражавали настојања о одржавању будућих конференција у одређеним и планираним
временским интервалима. Предложено је да то буде једном годишње. Уједно је изражена жеља да НАТО и државе чланице размотре запошљавање и
ангажовања жена у ширим размерима унутар националних војних служби.
Године 1973, формиран је Одбор за жене и направљен је први опис задатака а потом је 19. јула 1976. године, од стране Војног одбора НАТО-а и формално промовисан Одбор за жене у НАТО снагама (Committee on Women
in the NATO Forces - CWINF). У циљу унапређења рада Одбора, 1998. године основана је стална Канцеларија за жене у НАТО снагама (Office Women
in the NATO Forces - OWINF), у Међународном војном штабу (International Military Staff - IMS). Ова канцеларија има улогу секретаријата и саветодавног тела Одбору за питања жена у НАТО снагама. Канцеларија је одговорна за: развијање мреже с одбрамбеним и другим агенцијама које се баве
запошљавањем жена војника; пружање кратких извештаја о интеграцији
полова; за прикупљање и обраду одговарајућих информација које се затим
прослеђују земљама чланицама и земљама партнерима, земљама Медитеранског дијалога, као и другим међународним агенцијама. Одбор представља централну тачку НАТО-а за сва питања која се тичу регрутовања и запошљавања, обуке и развоја, те квалитета живота жена у униформи. Такође, прати се и резултат рада и учествовања жена у мултинационалном
окружењу током мисија под вођством НАТО-а. У мају 2009. године, мандат Одбора је проширен како би се пружила подршка за интеграцију родних питања у НАТО војне операције, а посебно да подржи спровођење Резолуција 1325 и 1820, као и будућих резолуција Савета безбедности УН.
Одбор је том приликом преименован у НАТО Одбор за родна питања
(NATO Committee on Gender Perspectives - NCGP), како се и данас назива.
Улога Одбора за родна питања у НАТО снагама је саветовање НАТО
вођства и земаља чланица о свим питањима која се јављају у вези са женама у савезничким оружаним снагама. Његов главни циљ је промоција и развијање најфункционалнијег ангажовања жена у униформи и њиховом развоју каријере. Уважавајући таква настојања, Одбор делује и као
центар за размену информација и искустава између чланица НАТО.
Осим тога, прати се улога и статус жена у оружаним снагама држава
чланица или држава кандидата за чланство у НАТО. Он промовише
интеграцију начела родне равноправности као стратегију да се питања
од важности и искуства жена, као и мушкараца, учине интегралном ди132
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мензијом плана, имплементације, мониторинга и евалуације политика,
програма и војних операција.
Задаци НАТО Одбора за родна питања су:
– Да олакша размену информација између НАТО чланица, о политици и интеграцији начела родне равноправности;
– Да олакша размену информација у оквиру НАТО Командних
структура, а посебно у оквиру седишта НАТО;
– Да се повеже са међународним организацијама и агенцијама у вези са интеграцијом начела родне равноправности у војне операције као
и у вези са родним питањима;
– Као НАТО институција, да прикупља, анализира и дистрибуира
релевантне информације из НАТО и партнерских земаља;
– Да саветује Војни одбор о родним питањима, укључујући спровођење Резолуције 1325 и 1820 Савета безбедности Уједињених нација,
као и будуће резолуције у вези с овим питањима;
– На захтев Војног одбора, да саветује и даје подршку у специфичним родним питањима.
Одбор је у првом реду саветодавно тело везано за статус и улогу жена у оружаним снагама и састаје се формално једном годишње са службеним представницима и посматрачима свих земаља чланица. Сваке друге
године конференција се одржава у седишту НАТО-а у Бриселу како би
се обновила повезаност с највишим војним ауторитетима у НАТО-у и с
Војним одбором НАТО-а. Подаци из 2005. године показују да 25 од 26
чланица НАТО-а имају своје представнике у Одбору. Исланд не учествује од када нема своје властите оружане снаге. Након пријема у чланство
НАТО-а 2009. године Албанија и Хрватска такође делегирају своје представнице на конференцијама НАТО Одбора за родна питања.
Одбор ради кроз три пододбора од којих се сваки бави посебном
проблематиком:
1. Попуњавање и запошљавање – унапређује и побољшава могућности службе у попуни, запошљавању, задржавању у служби и напредовање жена у свеукупним НАТО оружаним снагама.
2. Увежбавање и развој – обезбеђује да жене у униформи имају једнаке личне и професионалне могућности развоја у свим аспектима каријере као и њихове мушке колеге.
3. Квалитет живота – обезбеђује да жене у униформи буду потпуно
прихваћене, професионално признате, подстицане и с могућношћу развоја, како личног тако и професионалног, те заштита једнаког (равноправног) третмана.
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Сваки пододбор је форум за активну размену информација свих
представника. Разменом информација и научених лекција избегава се
понављање истих грешака и питања која су већ једном апсолвирана.
Упоређивањем статуса и разматрањем свих питања везаних за женско
војно особље те удруживањем информација, искустава и будућих изазова, рад Одбора усмерава се према специфичним и новим циљевима.
Како би се све активности спроводиле у складу с актуелном ситуацијом, Одбор је такође проширио контакте према 22 партнерске државе и седам држава чланица Медитеранског дијалога.
Статус и улога жена разликују се у појединим оружаним снагама држава чланица. Та је разлика била израженија претходних година, но у
новије време у свим војскама света расте број жена, као и број војних места на која се жене распоређују. У савременим војскама света више готово и нема ограничења везаних за посебне дужности које може обављати
жена. У томе предњаче војске САД и Канаде, али и других држава чланица НАТО-а у којима жене имају једнака права и дужности као и њихове
мушке колеге. Чак и у земљама у којима је дуго владала традиција подређене улоге жене у друштву ствари се мењају тако да су, на пример, у Јордану жене, између осталог, и инструктори борилачких вештина у оружаним снагама као и у Турској у којој се се повећава број жена официра.
НАТО политика за родну равноправност, коју су чланице Алијансе
усвојиле 2002. године, је сигурно помогла женама да се пробију у поље
којим су традиционално доминирали мушкарци. Протеклих година
број жена које аплицирају за посао у НАТО-у је знатно порастао. У међувремену НАТО Канцеларија за родну равноправност ради на имплементацији посебног Акционог плана за родну равноправност (2007–2010
и нови 2011–2013. године) којим се олакшава размена политика везаних за родну равноправност између НАТО-а и партнерских земаља.4
Веома је охрабрујућа и чињеница, да је генерални секретар НАТО-а,
Андерс Фог Расмусен, одлучио да се посвети овим питањима у знатно
већој мери. Учешћем на међународном скупу од 400 углавном женских
професионалаца за безбедност у Бриселу крајем јануара 2010. године,
он је истакао важну улогу коју жене могу и требају да играју у спречавању сукоба, преговорима о миру, мировним операцијама и доношењу
одлука на међународном и националном нивоу.5
4

5

Видети: http://www.nato. int/cps/en/natolive/topics_64099.htm#action; Сајт је посјећен
10. 02. 2011.
Briefing, Women, Peace and Security, Brussels, NATO Graphics & Printing, Publication date:
22. 09. 2010, стр. 4
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До сада су чланице НАТО-а почеле да реализују Резолуцију 1325
првенствено у војним питањима. Одобриле су конкретне смернице за
интеграцију питања везаних за родну равноправност у све НАТО планове и операције, укључујући Кодекс понашања за војна лица. Такође
су основале места која су тачно одређена за саветнике за родну равноправност у ИСАФ мисији у Авганистану и како да побољшају обуку и
сарадњу у питањима родне равноправности са ЕУ, УН и другим међународним организацијама. Коначно, НАТО политика за сузбијање трговине људима такође помаже да се заштите жене, кроз дефинисање
смерница за понашање и обуку цивилних и војних лица распоређених у
НАТО операцијама.6
Једно од најважнијих достигнућа НАТО Одбора за родна питања
која се тичу партнерских земаља је израда Препорука за имплементацију Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација крајем 2010.
године. У закључку овог документа који је садржан на 30-ак страна су
дате основне смернице партнерским државама шта је неопходно предузети по овом питању у наредном периоду.7
НАТО Одбор за родна питања препоручује:
– да земље чланице развију Национални акциони план (National
Action Plan - NAP) и директиве како би се промовисала интеграција начела родне равноправности;
– да високи званичници буду посвећени и да активно подржавају
реализацију родне перспективе на НАТО и на националном нивоу;
– да НАТО понуди предлог родне обуке како би омогућио већу кохерентност родне обуке преко НАТО земаља чланица;
– да НАТО понуди програм „Обука предавача“ како би се испунио
услов за стандардизацију и интероперабилност у оквиру родних питања;
– да НАТО и земље чланице обезбеде одговарајућа средства, у смислу финансија, времена и особља;
– да централно тело родне мреже размењује знања и да најбоље
праксе подели са родним саветницима;
– да се креира централизована база података са наученим лекцијама, успесима и неуспесима у мисији;
– да се у војне структуре интегрише родни саветник, као подршка
команданту.
6
7

Ibid, стр. 5.
Gender Training & Education, Recommendations On Implementation Of UNSCR 1325, Brussels, 0012–10 NATO Graphics & Printing, стр. 23.
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На овај начин процес евроатлантских интеграција, у државама које
имају јасно опредељење да у будућности постану чланице НАТО-а, је
директно повезан са имплементацијом резолуција Савета безбедности
Уједињених нација под називом „Жене, мир и безбедност“. Имплементацијом НАТО стандарда кроз процес реформе система безбедности,
будуће чланице врше уградњу потребних решења везаних за положај
жена на националном и међународном нивоу, чија би примена требало
да допринесе њиховом бољем и равноправнијем статусу са мушкарцима у овој врло важној друштвеној делатности.
Жене и евроатлантске интеграције Црне Горе
Након стицања независности у мају 2006. године Црна Гора је интензивирала процес европских и евроатлантских интеграција. Основне
претпоставке за одређивање спољно-политичких приоритета државе
представљали су: Устав Црне Горе,8 Декларација о независности Црне
Горе,9 и Декларација о придруживању Европској Унији.10
Убрзо после пријема у НАТО програм Партнерство за мир (Partnership for peace - PfP) крајем новембра 2006. године, израђен је Презентациони документ за учешће државе у овом Програму којим се у првој тачки јасно истиче да је „један од најважнијих политичких и безбедоносних циљева Црне Горе чланство у НАТО. Све активности у оквиру Партнерства за
мир биће усмерене ка изградњи одговарајућих способности и испуњавању
стандарда који ће Црној Гори помоћи да тај циљ оствари“.11
Циљеви учешћа Црне Горе у програму ПзМ су: припрема државе
за укључење у НАТО; реформа система безбедности (професионализација и оптимизација снага безбедности); стандардизација (оперативна,
материјална, административна); достизање интероперабилности снага,
средстава и институција; учешће у заједничим мисијама и операцијама
успостављања и очувања мира у свету.
Од момента приступања Партнерству за мир, Црна Гора је са НАТОом дефинисала четири механизма сарадње кроз чију имплементацију врши
неопходне реформе и испуњавање услова за пријем у Алијансу: Индивидуални партнерски програм – ИПП; Процес планирања и ревизије (анализе) –
ПАРП; Индивидуални партнерски акциони план – ИПАП и Интензивира8

Устав Црне Горе, Службени лист Црне Горе, Број 1 Година LXIII, Подгорица, 25. октобар 2007.
Декларација о независности Црне Горе, Скупштина РЦГ, 03. 07. 2006.
10
Декларација о придруживању Европској унији, Службени лист РЦГ. бр. 36/3 од 16. 06. 2005.
11
Презентациони документ Црне Горе, НАТО, Брисел, 25. април 2007.
9
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ни дијалог – ИД.12 Реализација ИПАП и ИД је завршена док ће се имлементација ИПП и ПАРП наставити до коначног учлањења државе у Савез.
У циљу обезбеђења правно нормативних претпоставки и неопходних услова за реализацију задатих циљева и преузетих обавеза кроз Механизме сарадње са НАТО, Влада и Скупштина Црне Горе су донеле низ
стратешких документа и закона од којих су посебно битни: Стратегија
националне безбедности;13 Стратегија одбране;14 Стратегијски преглед
одбране;15 Закон о изменама и допунама Закона о одбрани и нови Закон
о Војсци Црне Горе;16 Закон о тајности података;17 Закон о употреби јединица војске Црне Горе у међународним снагама и учешћу припадника
цивилне заштите, полиције и запослених у органима државне управе у
мировним мисијама и другим активностима у иностранству.18
Поред стратешких докумената и закона било је неопходно и потписивање одређених споразума између НАТО и Црне Горе. Ради обезбеђивања несметаних услова за прелаз војних снага преко територије
Црне Горе и то: Споразум о преласку снага НАТО-а у циљу пружања
подршке мировним операцијама и Споразум о преласку снага европске
уније (ЕУФОР) преко територије Црне Горе.
У циљу регулисања статуса снага страних држава у Црној Гори, као
и регулисања статуса снага Црне Горе у иностранству (Status of Forces
Agreement - SOFA), потписани су споразуми са САД и SOFA споразум
са НАТО/ПзМ чланицама.
У вези са обезбеђењем подршке земље домаћина за извршење НАТО
вежби и операција на територији Црне Горе, Влада Црне Горе је прихватила Меморандом о разумевању са НАТО-ом, који је потписан 13.
10. 2009. године.
Како би проток информација и размене информација текао несметано 25. 04. 2007. године потписан је Споразум о безбедности информација између Црне Горе и НАТО којим је Црној Гори омогућен рад са
НАТО документима до степена тајности – ТАЈНО.
12

Mehmedin Tahirović, Montenegro and Partnership for Peace Program, Connections, The Quarterly Journal, Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies
Institutes, Spring 2008, стр. 34–38.
13
Стратегија националне безбједности, Сл. лист Црне Горе, бр. 75/08 од 08. 12. 2008.
14
Стратегија одбране, Сл. лист Црне Горе, бр. 79/08 од 23. 12. 2008.
15
Стратегијски преглед одбране, Влада Црне Горе, јул 2010.
16
Закон о измјенама и допунама Закона о одбрани и Закон о Војсци Црне Горе, Сл. лист
Црне Горе, бр. 88/09 од 31. 12. 2009.
17
Закон о тајности података, Сл. лист Црне Горе, бр. 14/08 од 29. 02. 2008.
18
Закон о употреби јединица војске Црне Горе у међународним снагама и учешћу припадника
цивилне заштите, полиције и запослених у органима државне управе у мировним мисијама
и другим активностима у иностранству, Сл. лист ЦГ бр. 61 од 13. октобра 2008. године.
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Од фебруара 2007. године, Црна Гора је постала пуноправни члан
НАТО програма Наука за мир и безбедност. Највећи допринос у овом
програму Црна Гора даје у реализацији трогодишњег регионалног пројекта „Хармонизација мапа сеизмичке опасности западног Балкана“ којим
Црна Гора координира. Пројекат окупља, осим представника НАТО-а
и експерте из региона – БиХ, Македоније и Србије, и земаља чланица
НАТО-а Турске, Грчке, Словеније, Албаније и Хрватске.
На основу Одлуке Скупштине Црне Горе од јула 2009. године, Црна Гора учествује у четири међународне мировне мисије под вођством
УН, НАТО и ЕУ. У организацији Уједињених нација у UNMIL мисији у
Либерији налазе се два официра Војске Црне Горе, а у полицијској мисији UNFICYP на Кипру на дужности су четири припадника Управе
полиције Црне Горе.
Под вођством НАТО у ISAF мисији у Авганистану у склопу Регионалних снага „Север“, које су под немачком командом, у саставу четвртог
контингента ВЦГ распоређено је 39 припадника Војске Црне Горе: два
штабна официра и један подофицир у команди Мазар-и-Сариф; 29 лица
(пешадијски вод) у Пол-е-Кхомрију (стационарно обезбеђење базе „Панонија“ у којој се налази мађарски провинцијски тим за реконструкцију); два
штабна официра у својству штабних елемената у команди ПРТ - Пол-еКхомри; три члана медицинског тима (од којих једна жена) у Пол-е-Кхомрију и два инструктора у школи за обуку војних полицајаца у Кабулу.
Под вођством Европске Уније у EU NAVFOR операцији „АТАЛАНТА“ у Сомалији од августа 2010. године учествују три припадника
Војске Црне Горе: један официр и један подофицир на италијанском
броду и један официр на грчком броду.
На министарском састанку Северноатлантског савета у Бриселу 3.
и 4. децембра Црна Гора је добила позив за учешће у Акционом плану
за чланство - МАП (Membership Action Plan), тј. статус кандидата за
чланство у НАТО. МАП представља својеврстан каталог у ком се описују
пожељни профил и карактеристике кандидата за чланство у НАТО.
МАП се реализује у више годишњих циклуса кроз Годишње националне програме - АНП (Annual National Program), који су оријентисани на
садржаје из пет подручја: 1) политичка и друштвена; 2) одбрамбена и
војна; 3) финансијска; 4) безбедносна и 5) правна питања. Свој први
АНП Црна Гора је предала НАТО-у 28. октобра 2010. године. Крајем јуна 2011. године Извештај о реализацији првог АНП Црне Горе је добио
позитивну оцену од стране свих 28 чланица Северноатлантског савета
НАТО-а. Тренутно, у фази усвајања је други АНП Црне Горе.
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Обзиром на резултате реформи у ПзМ, позитивну улогу државе у
региону и величину система националне безбедности, реално је очекивати да ће Црна Гора за краће време од својих суседа остварити пуноправно чланство у НАТО.
Усвајањем новог Устава 2007. године, Црна Гора утврђује чврсту обавезу државе у вези родне равноправности, прописивањем да држава гарантује равноправност жене и мушкарца и развија политику једнаких могућности.19 Скупштина Црне Горе донела је Закон о родној равноправности 24. јула 2007. године.20 Предмет уређивања Закона о родној равноправности је начин обезбеђивања и остваривања права по основу родне равноправности, као и мере за елиминисање дискриминације по основу пола и
стварање једнаких могућности за учешће жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота. Поред овог, донесен је и сет осталих закона и
аката који уређују ову област у различитим сферама живота.
Ради примене нормативних аката успостављени су институционални
механизми за заштиту права жена као што су: Одбор за родну равноправност Скупштине Црне Горе, основан 2001. године и Одељење за родну
равноправност (раније Канцеларија за родну равноправност), које је од 1.
маја 2009. године саставни део Министарства за људска и мањинска права,
задужен за послове родне равноправности. Ова тела су веома активна и у
последњих неколико година су реализовала низ активности са црногорским и међународним НВО и институцијама ЕУ, ОЕБС и УН, на имплементацији позитивних међународних стандарда у друштвени живот жена
Црне Горе. Поред њих, у Црној Гори делује и низ НВО које кроз реализацију различитих пројеката у значајној мери доприносе јачању свести о потреби поштовања жена и њихових права. Такође, у оквиру програма
стручног усавршавања државних службеника/ца и намештеника/ца који
реализује Управа за кадрове Црне Горе, један од садржаја је увођење начела родне равноправности у праксу. Посебну пажњу заслужује чињеница
да је у овој институцији од септембра 2011. године организована специјалистичка обука на тему Родна питања у сектору безбедности. Као резултат
позитивних токова, по овом питању у држави је знатно повећан степен запослености жена и у сектору безбедности у којем је стање следеће:
– Највећи помак направљен је у Министарству одбране где је запослено 69 жена или 36% од укупно запослених у овој институцији. У Вој19

Закон о употреби јединица војске Црне Горе у међународним снагама и учешћу припадника цивилне заштите, полиције и запослених у органима државне управе у мировним мисијама и другим активностима у иностранству, Сл. лист ЦГ бр. 61 од 13. октобра 2008. године.
20
Закон о родној равноправности, Сл. Лист Црне Горе бр. 01–245/6, Подгорица, 2007.
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сци Црне Горе су од укупно запослених 2024, радно ангажоване 172 жене или 8,50%. Од тога је 47 жена у униформи (један официр, шест подофицира и 40 војника). Ови проценти нису још увек на задовољавајућем
нивоу, посебно када је у питању број жена у униформи, али је у тренду
раста у односу на раније стање. Посебно, у односу на негативну традицију у Црној Гори по овом питању, треба истаћи да је у склопу првог,
трећег и четвртог војног контингента Војске Црне Горе у ИСАФ мисији
у Авганистану била по једна жена (до сада укупно три).
– У Управи полиције Црне Горе укупно је запослено 719 жена, што
чини 13,20 %, од чега је 328 жена у униформи; у Специјалној антитерористичкој јединици Полиције ЦГ (САЈ) радно су ангажоване четири жене;
– У Агенцији за националну безбедност (АНБ) ради 34% жена, од
чега 2% на руководећим положајима;
– У дипломатским представништвима Црне Горе укупан број амбасадора је 24, од којих су четири жене или 16,6%, генералних конзула
има два и оба су мушкарци, конзула је такође два и оба су мушкарци;
– У војно-дипломатским представништвима је укупно ангажовано 12
представника од којих су две жене (једна у Бриселу и једна у Вашингтону).
Истраживање „Оружје у светлу родних разлика у Црној Гори“
(2007) је показало да 32,8% мушкараца и 43% жена верују да је поседовање оружја опасно за њихову породицу. Супротно томе 42,8% мушкараца
и 14,8% жена сматра да оружје помаже заштити породице. Укупно 73.000
грађана/ки Црне Горе поседује 98.340 комада лаког и малокалибарског
оружја, од тога је у поседу жена 1.341 комад оружја или 1,36%. Од јануара
до новембра 2009. године пријављено је 395 кривичних дела насиља у породици и породичној заједници. Надлежним тужиоцима поднете су 394
пријаве против 406 особа. Од укупног броја процесуираних, 95% су мушког пола, док су од 429 жртава насиља 359 женског пола.21
У циљу успостављања дијалога и система ефикасног и директног
трансфера и размене информација, гледишта и перспектива између владиног и сектора цивилног друштва у марту 2009. године основан је Форум за
дијалог са цивилним друштвом у области родне равноправности који се
састаје најмање три пута годишње. На Форуму који је одржан 19. марта
2010. године, у организацији скупштинског Одбора за родну равноправност, владиног Одељења за родну равноправност и Координационог тима
за имплементацију комуникационе стратегије о евроатлантским интеграцијама Црне Горе, са НВО које се баве питањима положаја жена у разли21

Извештај о раду Управе полиције за 2007. годину, Управа полиције Црне Горе, Подгорица, јануар 2008.
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читим областима у Црној Гори одржан је семинар на тему „Улога жена у
евроатлантским интеграцијама Црне Горе“. Такође, у склопу Цетињског
парламентарног форума у јуну 2010. године одржана је међународна конференција на тему „Жене, мир и безбедност“. У циљу промовисања потребе за већим учешћем жена у систему одлучивања у црногорском друштву
све су учесталије сличне теме у јавном животу Црне Горе.
На основу истраживања Стратеџик Маркетинга из децембра 2009.
године, 39% жена Црне Горе је за улазак државе у НАТО, 39% је против, а 22% њих је уздржано. По овом истраживању, недовољна подршка жена Црне Горе евроатлантским интеграцијама је у највећој мери
садржана у два разлога: недовољна информисаност жена о овој појави
која је изражена са свега 33%, и незаинтересованост жена за евроатлантске интеграције Црне Горе, која је исказана на нивоу од 29%. Свакако, ово је показатељ који је директно повезан са статусом жена у црногорском друштву.
Имајући у виду традиционално неадекватан положај жена у Црној
Гори, процес европских и евроатлантских интеграција је добра прилика да се паралелно са осталим реформама и у овој области изврше корените промене и имплементирају савремени стандарди развијених западноевропских држава, а посебно у сфери безбедности. Обзиром да је
простор Балкана дуго времена био изложен ратним сукобима у којима
су жене у највећој мери биле жртве, са сигурношћу се може тврдити да
је интеграција региона у НАТО најбољи модел за трајно решавање нагомиланих безбедносних проблема.
Закључак
Усвајањем Резолуције 1325 под називом „Жене, мир и безбедност“
од Савета безбедности УН 2000. године, као и низа других које су уследиле након ње, почетак је једног новог поглавља промена у сфери безбедности на националном и међународном плану, када је у питању положај жена у овој врло важној друштвеној делатности. Резолуција 1325
СБ УН предлаже амбициозан и разноврстан низ акција.
За државе које су се чврсто одлучиле за европске и евроатлантске
интеграцијске процесе, најефикаснији модел за промену стања на националном нивоу је примена стандарда и препорука које Европска унија и
НАТО препоручују и имплементирају у својим организацијским структурама и код својих чланица. НАТО политика за родну равноправност,
коју су чланице Алијансе усвојиле 2002. године, знатно је допринела им141
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плементацији Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација о
женама, миру и безбедности. НАТО Одбор за родна питања, као и Канцеларија за родну равноправност у седишту НАТО-а у Бриселу, допринели су да се жене у повећаном обиму баве политиком одбране и питањима набавке, укључене су као политички саветници Вишег НАТО
представника у Авганистану и воде Научне програме за мир и безбедност. Такође, припремају састанке НАТО Комитета, листе провере Генералног секретара и анализу НАТО вођених операција. Укратко, жене у
значајној мери доприносе раду НАТО-а, унутар штабова, као и ван њих.
Учињен је и знатан напор на имплементацији посебног Акционог плана
за родну равноправност (2007–2010 и 2011–2013. године) којим се олакшава размена политика везаних за родну равноправност између НАТО-а
и партнерских земаља. Посебан допринос промени стања положаја жена
у националним системима безбедности учињен је израдом Препорука за
имплементацију Резолуције 1325 СБ УН крајем 2010. године. Овај документ даје основне смернице партнерским државама о томе шта је неопходно предузети по овом питању у наредном периоду.
Након стицања независности у мају 2006. године и усвајања, потом,
новог Устава 2007. године, Црна Гора је кренула у интензивну реформу
државне управе која се паралелно одвијала кроз процес европских и
евроатлантских интеграција, а посебно добри резултати постигнути су у
систему одбране као интегралном делу система безбедности Црне Горе.
Када је у питању родна равноправност и примена резолуције 1325
СБ УН у сфери безбедности, кроз интеграцијске процесе направљени
су знатни помаци, али је потребно још много конкретних акција. Пред
позитивне законске основе у том правцу је неопходно израдити конкретан Национални акциони план и обезбедити његову несметану реализацију како би се промовисала интеграција начела родне равноправности у националном систему безбедности Црне Горе, према препорукама које је НАТО израдио за своје чланице и партнерске земље. То не
значи да је сама његова техничка примена у оперативним структурама
снага безбедности довољна, већ је неопходно постићи позитивну климу
промене свести, по овом питању, у свим друштвеним групама и свим
узрастима. Дакле, то је трајан процес који ће се кроз промену система
вредности непрекидно одвијати паралелно са процесом демократизације целокупног друштва.22
22

Gordana Đurović, Montenegro`s Strategic Priorities on the Path of Euro/Atlantic Integration,
Connections, The Quarterly Journal, Partnership for Peace Consortium of Defense Academies
and Security Studies Institutes, Winter, 2009., стр. 93–111.
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Имајући у виду да је простор Балкана дуго времена био изложен
ратним сукобима у којима су жене у највећој мери биле жртве, са сигурношћу се може тврдити да је интеграција целог региона у евроатлантски безбедносни систем најбољи модел за трајно решавање специфичних безбедносних проблема. У том правцу је пожељно следити позитиван пример који је на плану побољшања родне равноправности у
полицијским структурама основана регионална организација за родну
равноправност. То исто треба урадити и са осталим деловима снага и
система безбедности земаља Југоисточне Европе и формирати јединствену организацију за родна питања на регионалном нивоу. У складу
са закључцима Међународне конференције „Жене, мир и безбедност –
Резолуција 1325 СБ УН ", одржане у Београду од 13. до 15. октобра 2010.
године, ову активност би требало да операционализује Министарство
одбране Републике Србије, користећи искуства која су већ оствариле
њихове колегинице/ге из Министарства унутрашњих послова на регионалном плану.
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Нинета Барбулеску,
опуномоћени министар/директор за људска права
Министарства спољних послова Румуније

ПРИМЕНА РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА О ЖЕНАМА, МИРУ
И БЕЗБЕДНОСТИ У РУМУНИЈИ
Сажетак: Рад се бави стањем у Румунији у погледу спровођења Резолуције 1325 СБ УН, и у њему су пружени преглед докумената који регулишу ову област, као и статистички прикази учешћа жена у војним,
полицијским снагама и администрацији. Посебан нагласак стављен је
на учешћу жена у међународним мисијама и операцијама.
Кључне речи: Резолуција 1325 СБ УН, жене, војска, полиција.
Увод
Према Закону бр. 202/2002 о стварању једнаких могућности за жене и мушкарце, сви централни и локални јавни органи власти (и цивилни и војни), привредна и друштвена правна лица, политичке партије,
синдикати и друге непрофитне организације имају обавезу да унапређују равноправно учешће мушкараца и жена на свим нивоима одлучивања. Ова обавеза такође подразумева именовање стручњака у различите савете, стручне групе и друге саветодавне и управне структуре.
Влада је усвојила Националну стратегију за стварање једнаких могућности за жене и мушкарце (2006–2009), за чим је уследила слична
Стратегија за период 2010–2012. године као и одговарајући Генерални
акциони план, који обезбеђује смернице и мере за унапређење права
жена и побољшање ситуације код осетљивих категорија жена (изложених вишеструкој дискриминацији).
Национална агенција за стварање једнаких могућности за жене и мушкарце (National Agency for Equal Opportunities for Women and Men, НАЕО) основана је 2005. године као централна јавна административна институција одговорна за промовисање принципа једнаких могућности кроз сарадњу и остваривање политике полова. НАЕО такође обезбеђује интеграцију родне перспективе у све националне политике и програме. Године
2010. НАЕО је интегрисан у структуру Министарства рада, породице и социјалне заштите, истовремено задржавајући своје суштинске компетенције.
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Број жена које учествују у мировним операцијама УН и мисијама
Заједничке безбедносне и одбрамбене политике
и другим сличним задацима
Ради општег појашњења, број жена које учествују у међународним
мисијама зависи од њиховог добровољног пријављивања за ове послове
као и од резултата у процесу одабира.
Обука – и основна и трајна – за војни и полицијски кадар распоређен на ратиштима обухвата родну димензију, нарочито ситуације када
се жене налазе у конфликтним или пост-конфликтним зонама.
Војни кадар (за 2011. годину)
Мировне операције УН – 2 официра, војни посматрачи
– Мисија УН у Обали Слоноваче – 1 официр (потпуковник)
– Мисија УН на Косову и Метохији – 1 официр (капетан)
ЗБОП мисије:
– Посматрачка мисија ЕУ у Грузији – 1 официр (мајор), војни
посматрач
Табела 1
Полицијски кадар
УН

ЕУ

ФРОНТЕКС

СВЦП 1

ОЕБС

Учешће

7

7

2

1

1

Кандидати на
чекању

8

12

-

-

-

Учешће

9

6

5

1

1

Кандидати на
чекању

22

1

-

-

-

Год.
2010

2011

Степен заступљености жена у јавној администрацији
Жене су веома присутне у политичком, друштвеном и привредном
животу али и даље има простора за унапређење у погледу њиховог учешћа у процесу одлучивања.
На основу недавног истраживања Владе, преко 90% испитаних жена изјављује да оне учествују у гласању, али генерално нису ангажоване
када дође до доношења одлука унутар заједнице.
1

Способност вођења цивилног планирања – СВЦП.
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Након парламентарних избора 2004. године, жене су чиниле 9,48%
сенаторских места и 10,54% чланова Коморе депутата. Резултати општих избора 2008. године не показују унапређење у том погледу: 5,83%
сенаторских места и 11,3% чланова Коморе депутата. Међутим, по први
пут икада, Председник Коморе депутата је једна жена. Ово је још увек
мали проценат у поређењу са просеком у другим земљама.
Степен заступљености жена у Европском Парламенту поправљен
је у мандату 2009–2014 (36% - 12 жена од 33 парламентарца ЕУ у поређењу са 31% у току претходног мандата).
На нивоу министара и националних агенција, жене су боље заступљене на нижим и средњим нивоима управљања али су још увек недовољно заступљене на високим позицијама одлучивања, нарочито када
се ради о политичким позицијама. Од септембра 2011. године, Влада
има 4 жене са звањем министра.
Када се ради о локалном јавном административном нивоу, ситуација у периоду 2008–2012. је следећа:
– градоначелници: 3,5%
– обласни савети: 12,6%
– локални савети: 10,8%
– Уред „Начелника“ (владин представник на нивоу округа):
4,7% - место Начелника;10,7% - место Заменика Начелника
Попут других земаља, Румунија мора да превазиђе изазове које чине одређене културне и друштвене перспективе о улози полова и одговорностима између жена и мушкараца. Мењање друштвене реалности
подразумева мењање менталитета на колективном нивоу, што је дуготрајна обавеза и напор како државних органа тако и цивилног друштва.
Табела 2
Ситуација са женама које траже азил у Румунији (од 2010)
Жене које траже азил које су добиле статус избеглице
Жене које траже азил које су добиле новчану помоћ
Укупан број жена које траже азил

20
5
100

Закључак
Румунија још увек није усвојила Национални акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН. Међутим, поменута Национална стратегија и Генерални акциони план регулишу примену принципа једнаких
могућности у свим секторима активности. Штавише, Министар за на147
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ционалну одбрану је издао Наредбу бр. 57/2003 о примени Генералног
акционог плана за стварање једнаких могућности у оквиру надлежности Министарства. Ова наредба је гаранција једнаког приступа женама
на свим нивоима обуке, одлучивања, промоције и регрутовања.
Литература
1. Law no 202/2002 on Equal Opportunities between Women and Men, republished with
modifications and completions in 2007.
2. The National Strategy on Equal Opportunities between Women and Men 2006–2009,
Government of Romania, 2006.

148

Регионална сарадња у спровођењу резолуције 1325 СБ УН

IV
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА У СПРОВОЂЕЊУ
РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 СБ УН

149

ЖЕНЕ У СЕКТОРУ БЕЗБЕДНОСТИ – РЕГИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВА– Тематски зборник радова

150

проф. др Маријана Пајванчић,
Универзитет у Новом Саду – Правни факултет

РЕЗОЛУЦИЈА 1325 СБ УН „ЖЕНЕ, МИР И БЕЗБЕДНОСТ“
– РЕГИОНАЛНИ КОНТЕКСТ
Сажетак: У овом раду презентоване су основне назнаке активности
које су релевантне за остваривање Резолуције 1325 Савета безбедности
Уједињених нација (Резолуција 1325 СБ УН) у земљама региона, а у контексту докумената ОУН који постављају полазни основ и одређују оквир
за активности на примени Резолуције 1325 СБ УН у земљама региона.
Кључне речи: жене, безбедност, Резолуција 1325 СБ УН, примена,
парламент, регион.

Увод
Основни документ који у оквиру ОУН дефинише оквире за примену Резолуције 1325 СБ УН у земљама региона је Платформа за акцију,
усвојена на Светској конференцији ОУН посвећеној женама одржаној у
Пекингу, чија је петнаестогодишњица обележена 2010. године. У IV делу Платформе за акцију у поглављу Е, постављено је шест најзначајнијих стратешких циљева који дефинишу основне правце активности у
области безбедности укључивши посебно родне аспекте безбедности.
Као стратешки циљеви родне димензије безбедности наводе се:
1. Повећање учешћа жена у решавању конфликата, посебно њихова
заштита за време оружаних и других сукоба као и у постконфликтном
периоду.
2. Смањење издатака за војску и нарочито организовано и систематско стављање доступности оружја под контролу.
3. Унапређење различитих облика ненасилног решавање конфликата како у превенцији конфликата тако и у њиховом разрешавању и
смиривању.
4. Промовисање културе мира.
5. Заштита, обука и помоћ избеглицама и расељеним лицима.
6. Свеобухватна, систематска и организована помоћ женама у колонијама.
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Веома значајан оквир и простор за заједничко деловање у региону
на питањима родне равноправности у домену безбедности пружа и Декларација о сарадњи гендер механизама у региону. Декларација је усвојена и потписана у Сарајеву 2005. године. Повод је био обележавање десетогодишњице од усвајања Платформе за акцију (Пекинг +10). У декларацији постављен је основ и утврђена платформа за сарадњу владиних и
парламентарних институција у региону на питањима заштите људских
права, посебно права жена, безбедности и очувања мира у региону.
Друго, у земљама региона у последњих неколико година бележи се
неколико активности које су се односиле на имплементацију Резолуције 1325 СБ УН. Ове активности биле су својеврсно подсећање на обавезе
држава и влада да приступе обликовању планова акције који би, водећи
рачуна о конкретним приликама у свакој од земаља, операционализовали основне обавезе које за државе чланице ОУН и њихове владе следе из Резолуције 1325 СБ УН. Међу активностима на овом плану поменућемо само неке значајније активности.

Регионална конференција
У Подгорици, на иницијативу Канцеларије за равноправност полова Владе Црне Горе одржана је октобра 2008. године међународна регионална конференција „Жене у систему безбедности“ у чијем су раду,
поред владиних институција за равноправност полова, учествовали и
представници министарстава спољних послова, министарстава полиције и министарстава одбране из земаља региона. На конференцији су
усвојени и закључци.
У закључцима усвојеним на поменутој конференцији упућен је
апел земљама региона:
– да што пре донесу акционе планове за спровођење Резолуције
1325 СБ УН као и да усвоје стратегије и механизме за њено спровођење
- (данас се може констатовати да је акциони план за примену Резолуције 1325 СБ УН усвојен у Босни и Херцеговини; да је акциони план у Србији који је припремљен у сарадњи НВО и Министарства одбране пред
усвајањем; да је у Црној Гори део активности на примени Резолуције
1325 СБ УН интегрисан у Стратегију родне равноправности у којој се
део препорука односи и на родне аспекте безбедности; да је у Хрватској започео рад на изради акционог плана на примену Резолуције 1325 СБ УН,
који координира Министарство вањских послова);
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– да надлежна скупштинска тела уврсте у своје програме рада разматрање Резолуције 1325 СБ УН и упуте препоруке и закључке за имплементацију Резолуције - (у највећем броју парламената у земљама региона
скупштинска радна тела, посебно парламентарни одбори за родну равноправност имали су на својој агенди разматрање питања релевантних за
припрему акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ УН);
– да се размотри могућност израде заједничких акционих планова
на регионалном нивоу у имплементацији Резолуције 1325 СБ УН уз
прилагођавање специфичностима сваке државе (то је још увек отворено питање и једно од могућих подручја заједничке активности, која би
била посебно значајн а за очување мора, безбедности, сигурности и добросуседских односа међу земљама региона);
– да се размотри могућност оснивања Регионалног савета за имплементацију и мониторинг Резолуције 1325 СБ УН уз укључивање и
Регионалног женског лобија за мир, безбедност и правду - (и овај апел
је још међу питањима која су отворена за дијалог у земљама региона и
представљају једно од могућих подручја за активности на регионалном
нивоу у вези са применом Резолуције 1325 СБ УН).
На конференцији је упућено и неколико експлицитних захтева државама у региону који се посебно односе на:
– повећавање свеукупних напора у правцу смањивања оружја у региону;
– планирање и обезбеђивање буџетских средства за спровођење акционих планова за имплементацију Резолуције 1325 СБ УН;
– дефинисање, креирање и успостављање система индикатора у циљу реалне процене, праћења и подстицаја свих актера који раде на примени акционих планова за имплементацију Резолуције 1325 СБ УН.
Треће, земљама у региону послато је са ове конференције и неколико препорука. Владама је препоручено да:
– охрабре медије и подстакну њихову активност да систематски и континуирано промовишу и прате имплементацију Резолуције 1325 СБ УН
посебно у постизање родне равноправности и оснаживање жена у области безбедности;
– обезбеде адекватну здравствену заштиту жена и девојчица, посебно обавештеност о опасностима од ХИВ/АИДС;
– укључе имплементацију Резолуције 1325 СБ УН у све активности
планиране у оквиру државних стратегија одрживог развоја.
Четврто, на крају, али је и најмање значајно учесници конференције су закључили да својим владама пренесу заједничко залагање за на153
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ставак и интензивирање сарадње земаља у региону на имплементацији
и праћењу примене Резолуције 1325 СБ УН са циљем очувања мира и
безбедности, развоја демократије и постизања равноправног учешћа
жена и мушкараца у свим овим активностима.
Десетогодишњица од доношења Резолуције 1325 СБ УН
У оквиру 10. Цетињског парламентарног форума, који је одржан на
Цетињу 21 јуна 2010. године, који је био посвећен управо регионалном
сагледавању примене Резолуције, о чему говори и назив скупа – Жене,
мир и безбедност – 10. годишњица од доношења Резолуције 1325 СБ УН.
По завршетку скупа усвојена је заједничка изјава представника и
представница земаља које су имале своје представнике на скупу (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Словенија и Србија)
у којој се измедју осталог истиче:
– значај који је имало усвајања Резолуције 1325 СБ УН, јер је овај
документ Савета безбедности УН подстакао глобалну дебату о улози
жена у сектору безбедности, у приступу безбедности и посебно у успостављању нове безбедносне парадигме;
– специфичност земаља региона која се огледа и у непосредним искуствима жена у региону у току конфликта и постконфликтном раздобљу
посебно у смиривању и разрешавању конфликата и њиховој превенцији
која могу бити драгоцена управо за суштинску реформу сектора безбедности и посебно за њихово учешће у превенциjи конфликата, њиховом решавању као и у раду мировних мисија у постконфликтним приликама;
– значајно учешће и велики допринос цивилног сектора, посебно
женских организација цивилног друштва и женског покрета у региону
у промовисању културе људских права и заштити људских права, мира
и безбедности и родне равноправности као демократских вредности;
– потреба интензивирања сарадње и посебно изградња институционалних веза односа у сарадњи са државама чланицама УН, ЕУ, НАТО,
ОЕБС на афирмацији вредности потврђених Резолуцијом 1325 СБ УН.
Земље учеснице парламентарног форума позвале су да се под окриљем Цетињског парламентарног форума као један од видова континуиране и активне сарадње парламентарки и парламентараца, посебно парламентарних одбора за родну равноправност успостави сарадња која ће се фокусирати на активности везане за имплементацију Резолуције 1325 СБ УН
у региону, размену искустава у иозради акционих планова за примену ове
Резолкуције као и праћењу њихове примене у земљама региона.
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Међупарламентарна регионална сарадња
Jуна 2010. године на Цетињу одржан је и Трећи Сусрет парламентарки /парламентараца из региона као део организоване и континуиране међупарламентарне сарадње одбора за равноправност полова у земљама региона. Сусрет парламентарних родних механизама који је организован у оквиру парламентарних програма мисије ОЕБС је резултирао усвајањем закључака од којих се део односи на регионални ниво. У
закључцима се указује на потребу да се:
– подстакне израда и усвајање акционих планова за примену Резолуције 1325 СБ УН као и да се у процесу израде и усвајања акционих
планова измењују искуства;
– установи сет статистичких индикатора на основу којих би се у земљама региона на јединственој методологији и према јединственим
критеријумима пратила примена акционих планова за реализацију Резолуције 1325 СБ УН;
– у парламентима затражити од својих влада да се на регионалне
састанке министара одбране, безбедности и спољних послова, посебно
када се ради о питањима од значаја за примену Резолуције 1325 СБ УН
позиву и укључе владина тела за родну равноправност;
– у месецу октобру када се навршава 10 година од усвајања Резолуције 1325 СБ УН одрже у земљама региона седнице парламентарних одбора за родну равноправност и упутити порука Савету безбедности о
спремности да се ради активно на примени Резолуције 1325 СБ УН.

Регионални женски лоби за мир
У земљама региона делује Регионални женски лоби за мир. У августу 2010. године у Скопљу одржан је састанак ове асоцијације цивилног
друштва која делује на регионалном нивоу на несумњиво најзначајнијем питању за земље региона – на очувању мира и промовисању нове
безбедносне културе. Повод је била десетогодишњица усвајања Резолуције 1325 СБ УН. У средишту пажње су биле активности Регионалног
женског лобија за мир на питањима значајним за остваривање вредности које промовише Резолуција 1325 СБ УН као и планирање активности које у оквиру своје мисије води и организује Регионални женски
лоби за мир на примени Резолуције 1325 СБ УН у земљама региона.
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Регионално партнерство у безбедности
Као активност регионалног значаја помињемо још и део активности који се реализује у оквиру Глобалног партнерства за превенцију
оружаних сукоба и регионалних партнера за Западни Балкан. У току
2010. године започела је активност на родном мапирању стручних потенцијала (стручњака и стручњакиња) у области безбедности. Формирање ове регионалне родно сензитивне базе података требало би да
обезбеди увид у стручне потенцијале и кадрове који поседују знања и
искуства у овој области, а који могу бити ослонац у праћењу примене
акционих планова на примени Резолуције 1325 СБ УН.
Литература
1. The Beijing Declaration and Platform for Action, adopted at the Fourth World
Conference on Women, 15 September 1995.
2. Декларација о сарадњи институционалних механизама за гендер питања земаља
Западног Балкана, Сарајево, 19. октобар 2005.
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проф. др Зорица Мршевић,
Институт друштвених наука

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ОМБУДСМАНА
У ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Сажетак: У тексту се говори о успостављеним модалитетима комуникације и сарадње између регионалних омбудсмана и других независних тела у погледу њихових активности у спровођењу родне равноправности.
Разматрају се кључна питања проблемског типа с којима се у пракси срећу
ове институције у светлу њихових различитих мандата, статуса и установљених пракси. Посебну пажњу скренуле су различитости које постоје у самој Републици Србији између Омбудсмана Покрајине Војводине и републичког Заштитника грађана које доводе до различитих активности, различитог приступа питањима родно засноване дискриминације и различитих
схватања опште улоге омбудсмана у друштву када је у питању остваривање
родне равноправности. Идеје о неопходности постојања посебног омбудсмана задуженог за равноправност полова посебно је истакнута кроз искуство хрватске правобранитељице за женска права.
Кључне речи: сарадња регионалних омбудсмана, родна равноправност, независне контролне институције, Покрајински омбудсман, републички Заштитник грађана, независни омбудсман за родну равноправност.
Увод1
Омбудсмани балканског региона придају велики значај ширењу свести
о потреби поштовања права жена као посебне категорије људских права у
Србији. Од Заштитника грађана, републичког омбудсмана у Србији се очекује да се у оквиру својих овлашћења овим питањем бави аргументовано и
на објективан начин како би својим ауторитетом деловао на органе управе
да доследно поштују начела једнаких могућности и родне равноправности.
1

Регионална Конференција омбудсмана о улози омбудсмана у поштовању уставних и законских одредаба о родној равноправности у организацији Заштитника грађана Републике Србије и Покрајинског омбудсмана АПВ, одржана је 7. и 8. октобра 2010. На конференцији су узели учешће представници институција омбудсмана и других независних
институција из Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Румуније и Србије, укупно око тридесет учесница/ка.
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Директорка канцеларије УНИФЕМ-а у Србији2 је указала да сарадња са Омбудсманом Републике Србије траје више од две године. Основни задатак УНИФЕМ-а је да се успоставе одговарајући механизми који
ће побољшати положај жена на тржишту рада. У том циљу Србија је
предузела одређене кораке, доношењем Закона о равноправности полова и Закона о спречавању злостављања на раду у циљу побољшања положаја жена. Посебно је значајно што и Заштитник грађана и Покрајински омбудсман имају заменице које се баве питањем родне равноправности које ће и убудуће својим иницијативама доприносити унапређењу положаја жена. Поздравила је сарадњу ова два органа, као и
иницијативу да се сазове регионална конференција где омбудсмани
имају прилику за сарадњу и размену мишљења
Главни проблеми родне равноправности у надлежности
омбудсмана у региону
Чињеница је да се саме жене ретко обраћају омбудманима па и судовима, не буне се много и не траже више права, не подносе притужбе
и стиче се утисак да је све у реду, да се питање родне равноправности у
пракси уопште и не поставља. Али то је она цела прича социјализације,
интеграције јер сви растемо у истом друштву у коме има много отворене и још више прикривене мизогиније и треба да почнемо да већ једном третирамо људско достојанство. Иако постоје разлике па и антагонизми међу женама морамо се борити против дискриминаторског односа према женама и треба да будемо свесни да то што се неке жене не
залажу за своја права да не значи да да је све у реду већ само да нису
увек свесне узрока свега тога.
Омбудсман и органи цивилног друштва имају много тога заједничко
кад су повређена права човека, ту постоји нека врста природног савезништва. Али у изједначавању улоге омбудсмана и организација цивилног
друштва може доћи до несклада, то је последица транзицијског периода,
несхватања поделе улога и разлика између омбудсмана као државне институције и невладиних актера. Код дела невладиног сектора се јавља разочарење што их омбудсман некад не подржава, јер понекад сматрају да је неактиван. А у ствари, омбудсман се не сме понашати у интересу једне цивилне
групе, нити је гласноговорник невладиног сектора. Једино место расправе
је парламент, а не да омбудсман пресеца неке теме и даје коначан суд.
2

Асија Варбанова, директорка канцеларије УНИФЕМ-а у Србији.
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Очито се институције омбудсмана у региону разликују колико
штите права особа које припадају различитих групација посебно када
се ради о сексуалним мањинама.
Румунски представник3 је истакао да свака држава има обавезу и дужност да штити права и слободе својих грађана и поштује њихова права у
складу са њиховим особеностима и посебностима, па је то случај и са старијим женама. С обзиром да свет постаје све више интегрисан, да је у
Европи све више старијег становништва, државе чланице су изразиле потребу за заштитом старије популације која бројчано расте и успостављањем институционалних механизме заштите. Скуп докумената које су донеле међународне организације указује на заинтересованост за права популације која стари, на потребу заштите ове категорије и представља комплет смерница за спровођење политика за заштиту ове групе у државама
чланицама. Румунија има нпр. Национални савет за старије, које тело има
за циљ да подржи социјалне институције, да прати прописе, упућује препоруке и подржава организације старијих људи и њихове акције. У локалним срединама се одређује лице које брине о спровођењу права ових лица.
У Хрватској се по мишљењу хрватске правобранитељице4 сексизам
посматра на духовит начин, што није случај са нпр. расизмом и тиме се
потцењује његова опасност. Против стереотипног понашања морамо се
борити, јер он доводи и до насиља касније. Ако се погледа, он постоји
свуда од уџбеника преко медија су сексистичке поруке. Ту је велики
проблем што црква има велики допринос ширењу сексистичког погледа на свет као природног, које и религија одобрава.
Заштитну меру психосоцијални третман у Хрватској издају судови.
У целом комплету мера имате забрану приступа дому или особи, али се
не примењује толико, а крајња мера је смештање у дом. Сада се дигла бука, јер у установама нема особа које ове мере могу да проводе, нити има
новаца да се адекватно плати онај ко то жели да ради, и посебно је незгодно код мере психосоцијалног третмана је што прво мора да се лечи
овисност. И кад се изрекне мера један део у старту не може да крене, јер
прво треба да се лечи од овисности. Сигурно је да се алкохолизмом, један
од главних узрока и тесној вези са насиљем, али се тиме нико не бави.
Изнето је и интересантно мишљење локалног омбудсмана из Србије
који је изнео пример и питао се када и како можемо да изађемо из оквира
своје надлежности.5 У Бечеју су скоро 2000 жена пријављено код Национал3

Claudiu George Constantin, Институција Омбудсмана Румуније.
Гордана Лукач-Коритник, Правобранитељица за равноправност сполова Републике Хрватске.
5
Чаба Дели, Заштитник грађана општине Бечеј.
4
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не службе за запошљавање, које већ дужи период чекају. Оне су прве дошле
под удар транзиције, јер су радиле у лакој индустрији и сада су принуђене да
прихвате рад на црно. Иако локални омбудсман нема ингеренције да контролише рад послодаваца, он је сам измислио модус да пошаље циркулар
приватним послодавцима да уколико се затекну жене које раде на црно да
ће се од надлежних органа тражити ванредна контрола пословања.
Словеначки Омбудсман извештај подноси парламенту.6 Омбудсман има право да лично присуствује и извештава парламент. Словеначка омбудсманка и четвора заменика извештавају парламент и ова
расправа траје скоро цео дан и телевизија Словеније преноси ту расправу, тако да је јавност директно обавештена о овим питањима. Омбудсмани оцењују да је сваке године све бољи квалитет расправе у парламенту. За скупштину припремају извештај у којима дају генералне
оцене за сваку област, такође ту уносе и препоруке, и на крају примере,
али ту обично нема много простора за родну равноправност.
Питање рада на одређено време је у Хрватској често постављано као
питање из домена родне равноправности. Труднице су заштићене кад раде на неодређено време и не могу добити отказ никако. Али када раде на
одређено време престаје им радни однос истеком уговора. На притисак
ЕУ у Хрватској су међутим морали унети одредбу да запослени који раде
на одређено време имају исте могућности као и код рада на неодређено
време. То се покушава исправити кроз колективне уговоре и ту су се у
Хрватској радила многа истраживања, како би указали синдикалцима на
ове злоупотребе. На жалост пуно жена раде на одређено време у Хрватској. Ниједан послодавац неће инвестирати у вас ако радите на одређено
време. У том смислу правобранитељица настоји побољшати њихов положај кроз колективне уговоре и указати синдикатима да се то питање реши кроз колективне уговоре. Имали су случајеве да послодавац даје накнаду крајем године ако се не иде на боловање. Ако гледате кога то највише гађа, онда је јасно да то погађа жену. Жене иду на боловање кад се дете
разболи, а не мушкарци и ту синдикати имају важну улогу, јер оно што
правобранитељица не може променити, могу они кроз своје активности
и договор са послодавцима. На тај начин оне добију мање од мушкараца у
тој истој фирми. Правобранитељица за разлику од омбудсмана од почетка свог деловања има ингеренцију и у приватној свери, није ограничена
на државне органе. Пучки правобранитељ то нема.
Правобранитељица не ради само дискриминацију, већ гледа свеобухватан однос у примени закона. Родно сензитиван језик уведен је у
6

Лиана Калчина, Институција Омбудсмана за људска права Републике Словеније.
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номенклатури занимања и код универзитетских диплома. Правобранитељица прати рад медија, анализира уџбенике и мисли да је добро то
што Хрватска има независну правобранитељицу, јер би иначе долазила
у ситуације компромиса или добијања упутстава.
Могући проблем у раду независних институције је питање позитивног сукоба надлежности између Повереника и Заштитника грађана
или Покрајинског омбудсмана.7 Према изнетом мишљењу уколико се
притужба не проследи на надлежност Поверенику за родну равноправност као надлежном органу, добро би било да се Повереник макар обавести о случају, ради праћења стања. Могућност сукоба надлежности
може да изазове неспоразуме због законом недовољно јасно дефинисане надлежности ова два органа. Поставља се питање, ако се по истом
основу грађани/ке обрате и једном и другом органу, према изнетом мишљењу, минимум неопходне сарадње је кроз размену информација.
Као пример добре праксе је наведена сарадња Покрајинског омбудсмана8 и Поверенице за заштиту равноправности, која се завршила препоруком Националној служби за запошљавање, утолико што је створена обавеза НСЗ да успостави механизам којим би се спречили послодавци да приликом запошљавања избор кандидата буде условљен полом. Заједнички став и заменице Покрајинског омбудсмана и представника Повереника за заштиту равноправност је да кроз заједничке састанке треба размењивати искуство и да се Повереници доставе сви материјали. Сарадња треба да буде и у предметима ако сам омбудсман ради на случају иако закон ово није дефинисао као обавезу.
Пракса у Србији
Констатоване су разлика које постоје у надлежности и пракси републичког и покрајинског омбудсмана у Србији. Закон о Заштитнику
грађана предвиђа да Заштитник грађана има четири заменика који му
помажу у обављању послова утврђених овим законом, у оквиру овлашћења која им он пренесе, при чему Заштитник грађана посебно води
рачуна о томе да се обезбеди одређена специјализација за обављање послова из надлежности Заштитника грађана, нарочито у погледу заштите пет области од којих је једна равноправности полова. Тиме је у правнотехничком смислу избегнуто таксативно набрајање већ је остављена
ширина у одлучивању о конкретним активностима.
7
8

Милован Батак, учесник Конференције испред УНДП-а.
Даница Тодоров, Покрајински омбудсман, заменица за родну равноправност.
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Ситуација је различита када је у питању Покрајински омбудсман. Наиме, заменик Покрајинског омбудсмана задужен за равноправност полова
обавља Одлуком таксативно набројане послове,9 којима се републичка заменица у највећем броју случајева не бави, нпр. она се не бави едукацијама, кампањама, праћењем примене конкретних закона, нпр. Закона о равноправности полова, а такође, не бави се ни дискриминацијом, од како је
именовано лице на место Повереника за заштиту равноправности. Покрајинска заменица је конкретно задужена за следеће активности:
– прати примену међународних стандарда о равноправности полова
и закона о забрани дискриминације (закона о равноправности полова);
– прикупља информације о примени закона и других прописа о забрани дискриминације (закона о равноправности полова);
– надгледа праксу и континуирано прати остваривање принципа
равноправности полова у различитим областима друштвеног живота;
– даје савете надлежним органима у вези са доношењем, изменама
и допунама прописа који се односе на равноправност полова, као и у
вези са применом тих прописа;
– саставља део годишњег извештаја омбудсмана о остваривању
равноправности полова у којем посебно детаљно обрађује случајеве кршења принципа равноправности полова;
– обавештава надлежне органе и ширу јавност, даје изјаве и саопштења о кршењу равноправности полова;
– прима и испитује представке које се односе на директну или индиректну дискриминацију с обзиром на пол;
– на сопствену иницијативу или на захтев појединаца издаје саопштења о случајевима кршења забране дискриминације с обзиром на пол;
– посредује у мирном решавању спорова у вези са непосредном
или посредном дискриминацијом с обзиром на пол;
– иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају директне или индиректне дискриминације с обзиром на пол;
– организује и учествује у организацији и припремама саветовања
о остваривању и поштовању равноправности полова и предлаже мере
за отклањање дискриминације;
– организује и учествује у организацији и припремама кампања за
информисање јавности о питањима значајним за остваривање равноправности полова и проблемима у вези са тим;
9

Одлука о Покрајинском омбудсману („Службени лист АПВ“, број 23/2002, 5/2004,
16/2005). Члан 17.
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– иницира и подстиче образовање за поштовање равноправности
полова у свим областима друштвеног живота;
– сарађује и размењује искуства са другим омбудсманима и заменицима омбудсмана у земљи и иностранству у вези са равноправношћу полова;
– иницира и подстиче образовање за поштовање равноправности
полова у свим областима друштвеног живота;
– обавља друге послове у складу са одлуком омбудсмана.
Заједнички општи ставови
Заменица републичког Омбудсмана Зорица Мршевић је затворила
Конференцију констатацијом да се дуго ишчекивала ова Конференција
као могућност директне размене искустава између регионалних омбудсмана задужених за равноправност полова. Од како је именована на ову
функцију заговарала је идеју да је неопходна конференција омбудсмана из
региона из области родне равноправности као форум за размену искустава, неопходан за институције тога типа које су тек основане. Требало је да
се створе услови и када је до њих дошло, десила се и Конференција која је
у потпуности испунила очекивања. Захваљујући труду свих учесника да
представе главна питања везана за статус, мандат, проблеме, разлике у
функционисању и регионалну сарадњу, има основа за будуће сусрете да
она постане пракса у одређеном временском интервалу.
Конференција је свакако показала да је интересантан развој регионалног омбудсманства који има раскошну различитост појединих облика. Због тога и постоји нада да ће за две године моћи да се говори о томе да се родна равноправност у Србији развила управо уз подршку омбудсманских искустава из региона.
На крају Конференције из расправа вођених током конференције
учесници/е су прихватили као опште следеће:
– да је статус родне равноправности у институцијама омбудсмана
недовољно развијен и да је једно од могућих решења успостављање посебне специјализоване институције за родну равноправност
– да је неопходно усагласити уставне и законске одредбе о родној
равноправности, и да омбудсман у том процесу треба да користи своја
законска овлашћења
– да је неопходно успоставити и појачати сарадњу институција са
механизмима – телима за родну равноправност уз инсистирање на холистички приступ
– да размена искустава, треба да постане пракса тако што би се кроз
овакав вид сарадње разматрале опште теме или би састанци били тематски
– да се треба борити против стереотипа и указивати на њих
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Ауторитет, ефективност деловања и поверење грађанки и грађана у
институцију омбудсмана суштински су зависни од њене фактичке независности и самосталности, будући да омбудсман нема наредбодавна и
извршна овлашћења према органима чији рад настоји да коригује и
унапреди својим препорукама.
Учесници Конференције констатовали су да се питањима родне
равноправности у институцијама омбудсмана различито приступа у зависности од тога да ли је реч о самосталном/посебном омбуду за родну
равноправност што је случај са Републиком Хрватском, институцији
омбуда у којој постоји заменик/ца за родну равноправност како је у Републици Србији, или институцији у којој се родна равноправност не
препознаје или је маргинализована као једна од посебних тема у оквиру
општег, парламентарног омбудсмана.
Постизање родне равноправности и принципа једнаких могућности је врло сложено и обухвата много различитих аспеката који утичу
на његово остваривање у пракси, због чега је неопходно да институције
омбудсмана посвете посебну пажњу овим питањима и успоставе сарадњу са свим институцијама, посебно са другим контролним и механизмима за постизање родне равноправности.
Учесници Конференције ће настојати да међусобну сарадњу унапреде кроз размену информација и искустава у решавању представки и
другим видовима деловања институције, као и кроз узајамну подршку у
поштовању и заштити родне равноправности.
Закључак
На основу те дводневне размене искустава током конференције
„Родна равноправност и поштовање уставних и законских одредби о
родној равноправности“ одржаној у Норцеву на Фрушкој Гори 7–8. октобар 2010. године, представници националних, регионалних и локалних институција омбудсмана, усвојили су следеће закључке.
Независност и самосталност институције омбудсмана представља
један од темељних принципа њеног деловања. Гаранције за заштиту и
поштовање независности и самосталности омбудсмана су нужне за потпуно и ефективно остваривање основних функција институције: непристрасног надзора над радом извршних органа и носилаца јавних
овлашћења, и заштите и унапређења људских права.
Принцип независности и самосталности се нарочито остварује адекватним нормативним оквиром, обезбеђивањем потребних материјал164
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них средстава за рад институције, и успостављањем механизама за њено очување и за поступање извршних власти на основу препорука омбудсмана, као и стварањем контекста у којем ће положај институције у
систему државних органа бити јасно и доследно дефинисан.
Поштовање уставних и законских одредби о родној равноправности у великој мери зависи од статуса родне равноправности у оквиру
инсититуција омбудсмана.
Успостављање посебних/специјализованих институција омбудсмана за родну равноправност или формално појачавање приступа остваривању људских права жена успостављањем функције заменика/це или
сектора за родну равноправност допринео би бољем третману питања
родне равноправности.
Предуслов ефикасног рада омбудсмана у заштити људских права
жена и остваривања родне равноправности је усаглашавање уставних и
законских одредби које се односе на родну равноправност.
У поступцима које води омбудсман, други државни органи дужни
су да сарађују доследно уважавајући независност и самосталност институције, и тиме омогуће ефикасно вођење поступка.
Сарадња омбудсмана и других институција, нарочито институционалних тела за постизање родне равноправности је неопходна како би
био успостављен проактиван и свеобухватан приступ питањима родне
равноправности и остваривању људских права жена.
Потребно је успостављање сарадње и размене практичних искустава између институција омбудсмана, како омбудсмана различитих надлежности унутар одређене државе, тако и на међународном нивоу, како
би био унапређен рад сваке од тих институција.
Институције омбудсмана ће, полазећи од принципа независности
и самосталности, размењивати искуства у сарадњи са организацијама
цивилног друштва и медијима, свесни њиховог значаја у заштити и
унапређењу људских права жена.
Литература
1. Устав Републике Србије, 2006.
2. Закон о Заштитнику грађана, 2005/2007.
3. Одлука о Покрајинском омбудсману, 2002/2005.
4. Закон о забрани дискриминације, 2009.
5. Закључци Регионалне Конференције омбудсмана о улози омбудсмана у поштовању
уставних и законских одредаба о родној равноправности, 7. и 8. октобар 2010.
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Управe за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку
Министарство унутрашњих послова Републике Србије

УСПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖЕ ЖЕНА ПОЛИЦАЈАЦА
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Сажетак: На иницијативу Асоцијације шефова полиција Југоисточне
Европе (SEPCA), покренуту крајем 2008. године, током 2009. и 2010. године одвијале су се припремне активности за успостављање Мреже жена полицајаца Југоисточне Европе (Women Police Officers Network – WPON),
у оквиру којих је, између осталог, спроведено емпиријско истраживање
на регионалном нивоу, како би се дошло до података о актуелном статусу и улози жена у полицији, као и о могућим областима и облицима будуће сарадње. Саопштени у форми извештаја,1 резултати истраживања
којим је обухваћено осам министарстава унутрашњих послова Региона
представљају полазиште за планирање активности Мреже, која је формално успостављена новембра 2010. године.
Кључне речи: жене полицајци, мрежа жена полицајаца, WPON.
Увод
Историјски посматрано, на улазак жена у полицију одувек је значајно утицала актуелна политичка клима, али су приметан утицај имала
и женска удружења широм света. Једно од најпознатијих, Међународно
удружење жена полицајаца (International Association of Police Woman),
основано је у Америци још 1915. године са задатком да развија идеју
женске полиције и помаже даљем развитку превентивно-социјалног
рада полиције.
Данас удружења жена полицајаца постоје на свим меридијанима, а
најактивнија су у Америци и Европи. У свом раду, она се руководе демократским принципима и фундаменталним правима која су предвиђена Универзалном декларацијом о правима човека. Углавном промовишу „квалитет кроз једнакост“, чинећи то у партнерству са мушким ко1

Комплетан извештај може се погледати на интернет адреси www.seesac.org.
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легама. Осигуравајући поштен третман, настоје да побољшају радне
услове за жене полицајце. Циљеви удружења жена полицајаца усмерени су на сарадњу и пружање узајамне подршке, разменом знања, информација и искуства. Од значаја за чланице мрежа јесте чињеница да
оне не морају наступати индивидуално, већ могу брже и лакше доћи до
циља – своје потпуне интегрисаности, коришћењем туђих позитивних
искустава. Утицај мреже је веома важан нарочито у почетној фази
спровођења политике једнакости, јер она брине о томе да се проблеми
жена подигну са индивидуалног на колективни ниво. Приступањем
мрежи, жене могу добити емотивну подршку, савет, информације и
обрасце улога, што већини жена у пракси недостаје. На тај начин, мреже доприносе бољем и бржем интегрисању жена у службу, унапређењу
услова за рад и развој каријере, унапређењу стручних компетенција,
остваривању пуног потенцијала појединаца (женских, као и мушких) и,
у крајњој линији, развоју полицијске службе у целини.
Један од значајнијих покушаја међусобног приближавања жена полицајаца овог региона у протеклом периоду, представљало је организовање конференције на тему „Равноправност полова у полицијским службама – примена домаћих и међународних правних стандарда о равноправности полова“, 21. и 22. децембра 2006. године у Бања Луци.
Захваљујући закључцима те конференције (на којој је, између осталог, указано и на потребу регионалног повезивања), истраживањима
која су током протеклих година реализована у појединим министарствима унутрашњих послова земаља Југоисточне Европе,2 као и чињеници да су у полицијама овог региона већ извесно време жене присутне
у већем броју, иницијатива за оснивање мреже, коју је крајем 2008. године на својој годишњој скупштини покренула Асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе (SEPCA), позитивно је оцењена на првом
састанку експертске групе,3 одржаном 26. и 27. марта 2009. године у Београду са циљем спровођења припремних активности за успостављање
регионалне мреже. Међутим, одмах је исказана и потреба да се успостављању Мреже приступи, како коришћењем искуства постојећих сличних удружења тако и уз поштовање специфичности (друштвених, кул2

Нпр. Нововић, С. и Петровић, Д.: Жене у полицији, Виша школа унутрашњих послова,
Београд, 2006.
3
На првом састанку експертске групе учествовали су: представници Секретаријата SEPCA-е, ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права (Office for Democration Institution and Human Rights) и Мисије ОЕБС-а у Србији, као и експерти Полицијске академије из Црне Горе и министарстава унутрашњих послова Републике Бугарске, Македоније и Републике Србије.
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туролошких, економских и др.) земаља, будућих чланица. Резултат таквог размишљања била је идеја да се, коришћењем јединственог инструментаријума, спроведе компаративно истраживање у министарствима на нивоу Региона, чији ће налази омогућити идентификовање
заједничких садржаја и интересовања за будуће активности, штедећи
при том енергију, време и финансијска средства. Додатни квалитет
обезбеђује, свакако, очекивани психолошки ефекат у виду веће мотивације учесника истраживања за ангажовање у будућој мрежи, коју ће,
управо захваљујући учешћу у истраживању, пре доживљавати као сопствену творевину него као наметнуту обавезу.
Дакле, са очекивањем да ће резултати истраживања допринети међусобном упознавању и у значајној мери олакшати планирање будућих
заједничких активности, већ на мартовском састанку дефинисане су
области које ће бити обухваћене истраживањем као и динамика активности, а потом се приступило изради инструмената (упитника) и утврђивању процедура у вези са реализацијом сваке појединачне фазе. Током маја и јуна обављена су усаглашавања унутар експертске групе у вези са садржајем упитника, а затим је уследило теренско испитивање,
унос и обрада података, израда нацрта извештаја и његово представљање на трећем експертском састанку у Софији (2. и 3. децембра 2009. године), после чега су уследиле завршне консултације и израда коначне
верзије извештаја укључивањем свих података који су до тада достављени.
Предмет и циљеви истраживања
Предмет истраживања био је, у најкраћем, актуелни статус жена у
полицијама Региона и очекивања од будуће мреже, виђени из перспективе жена полицајаца, њихових мушких колега, руководилаца (жена и
мушкараца), као и стручних служби, а циљеви истраживања, примарно
прагматични, усмерени на утврђивање полазишта за даље конкретне
активности на успостављању Мреже.
Начин истраживања
У истраживању су коришћене четири врсте упитника, намењених:
(1) службама надлежним за управљање људским ресурсима и за образовање и обуку (полицијским академијама, центрима за обуку и сл.), (2) женама полицајцима, (3) мушкарцима полицајцима и (4) руководиоцима.
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Након усаглашавања на нивоу експертске групе, упитници су заједно са инструкцијом о начину спровођења теренског испитивања, преко
SEPCA-е, прослеђени електронском поштом националним координаторима ради даље дистрибуције и њиховог попуњавања на терену, у полицијским станицама и у седиштима министарстава. Инструкцијом је,
између осталог, предочена потреба да узорак обухваћен испитивањем
буде репрезентативан, тј. да пропорционално одсликава популацију која је предмет истраживања и то се односило на све категорије испитаника. Министарствима је, такође електронском поштом, достављена и
апликација за унос података из попуњених упитника (за жене полицајце, мушкарце и руководиоце), која је потом, попуњена, на исти начин
враћена на статистичку обраду. Апликација за унос података урађена је
у MS Excelu, а статистичка обрада вршена је у SPSS-у.
Подаци достављени од стране служби за управљање људским ресурсима и полицијских академија, тј. центара за полицијску обуку, нису били
подједнако исцрпни и детаљни по појединим земљама. Међутим, при сачињавању извештаја, важнија од инсистирања на детаљним и опширним
одговорима била је чињеница да су будуће чланице показале спремност да
учествују у истраживању, као и то што ће достављене информације омогућити квалитетан почетак рада будуће мреже, са очекивањем да ће се у међувремену путем заједничких активности свакако стећи услови за веће међусобно поверење и отвореност, а самим тим и за свеобухватнију сарадњу.
У истраживању је учествовало укупно 3 897 испитаника, из осам
министарстава (табела 1). У узорку, жене полицајци чине 33,80% испитаника, мушкарци полицајци 38,57%, жене руководиоци 4,00% и мушкарци руководиоци 23,63%. Међу руководиоцима има 14,48% жена и
85,52% мушкараца.
Табела 1
Структура узорка
МУП
Р Албанија
БиХ –
Федерација6

Жене
полицајци
32
(50.00%)4
(2.43%)5
77
(23.99%)
(5.85%)

Мушкарци
полицајци
32
(50.00%)
(2.13%)
161
(50.16%)
(10.71%)

Мушкарци
Жене
руководиоци руководиоци
-

-

7
(2.18%)
(4.49%)

76
(23.68%)
(8.25%)

Укупно
64
(100.00%)
(1.64%)
321
(100.01%)
(8.24%)

4

Проценат у односу на укупан број испитаника у реду (одређеној земљи).
Проценат у односу на укупан број испитаника у колони.
6
Један испитаник руководилац није навео свој пол те није узет у обзир при статистичкој обради.
5
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МУП
БиХ – Р Српска

Р Бугарска

Р Црна Гора

Р Хрватска

Македонија

Р Србија

Укупно

Жене
полицајци
90
(46.39%)
(6.83%)
331
(36.37%)
(25.13%)
30
(33.33%)
(2.28%)
170
(30.36%)
(12.91%)
97
(32.55%)
(7.36%)
490
(33.56%)
(37.21%)
1317
(33.80%)
(100.00%)

Мушкарци
полицајци
72
(37.11%)
(4.79%)
394
(43.30%)
(26.21%)
30
(33.33%)
(2.00%)
222
(39.64%)
(14.77%)
100
(33.56%)
(6.65%)
492
(33.70%)
(32.73%)
1503
(38.57%)
(100,00%)

Мушкарци
Жене
руководиоци руководиоци
6
26
(3.09%)
(13.40%)
(3.85%)
(2.82%)
16
169
(1.76%)
(18.57%)
(10.26%)
(1.35%)
30
(33.33%)
(3.26%)
25
143(25.54%)
(4.46%)
(15.53%)
(16.03%)
50
51
(16.78%)
(17.11%)
(32.05%)
(5.54%)
52
426
(3.56%)
(29.18%)
(33.33%)
(46.25%)
156
921
(4.00%)
(23.63%)
(100.00%)
(100.00%)

Укупно
194
(99.99%)
(4.98%)
910
(100.00%)
(23.35%)
90
(99.99%)
(2.31%)
560
(100.00%)
(14.37%)
298
(100.00%)
(7.65%)
1460
(100.00%)
(37.46%)
3897
(100.00%)
(100.00%)

Резултати истраживања
Подаци до којих се дошло истраживањем сврстани су у неколико
тематских целина, од којих свака садржи једну или више препорука за
унапређење постојећег стања.
Регрутовање и пријем жена у полицијску службу
Једна од кључних претпоставки планског и контролисаног интегрисања жена у полицијску службу, јесте постојање стратешког приступа када је реч о њиховом пријему. Стога је службама за управљање људским ресурсима у националним полицијама постављено питање да ли
оне имају стратешки приступ, на чему се тај приступ базира уколико
постоји, да ли су утврђене квоте за пријем жена, да ли постоје годишњи
циљеви који су установљени за регрутовање одређеног (и којег) броја
жена и мушкараца и, на крају, да ли је утврђен временски рок до којег
треба достићи одређени (и који) проценат жена у полицијској служби.
Према достављеним одговорима, у Министарству унутрашњих послова БиХ – Републике Српске није одређена квота нити рок до којег је
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треба достићи. Међутим, приликом пријема на Високу школу унутрашњих послова једну четвртину морају чинити девојке, не старије од
21 године. У Републици Бугарској, пак, на основу акта министра унутрашњих послова једном годишње врши се пријем курсиста на Академију
Министарства унутрашњих послова и том приликом, осим укупног броја кандидата који се утврђује на основу потреба Министарства унутрашњих послова и анализа људских ресурса, утврђују се и квоте за пријем
мушкараца и жена по специјалностима. У Републици Србији је, при расписивању прва два конкурса за пријем полазника у Центар за основну
полицијску обуку,7 наглашено да ће бити примљено 25% девојака. Исти
проценат прима се и на Криминалистичко-полицијску академију, на студије које се финансирају из буџета. На самофинансирајућим студијама
нема квота, пријем се врши искључиво према ранг листи.
У складу са Законом о државним службеницима, у Републици Хрватској се пријем у службу обавља на основу плана који сваке године уз
претходну сагласност Министарства финансија доноси Министарство
управе. У наведеном плану нису посебно утврђене квоте за пријем жена
у полицију. Међутим, на основу Закона о равноправности сполова,
приликом расписивања јавних конкурса и интерних огласа за пријем у
службу, у њима је обавезно наведено да се могу јавити особе оба пола.
Према наводу службе за управљање људским ресурсима Министарства
унутрашњих послова Македоније, процедура пријема у полицију подразумева поштовање принципа родне равноправности у складу са прописима, па стога не постоји унапред утврђена квота. Остале земље које
су учествовале у истраживању, нису одговориле на ово питање.
С обзиром на то да добијени подаци говоре о неуједначеним и разноликим прилазима овим питањима, једна од важних препорука истраживања тиче се потребе подстицања развоја стратешког приступа
пријему жена у полицијским службама земаља Региона, разменом најбоље праксе у овој области са организацијама и државама, како у
Европској унији тако и у Региону, као и ангажовањем експерата за питања родне равноправности. Такође, могући задатак Мреже јесте да
свим заинтересованим министарствима пружи подршку у формулисању маркетиншких кампања и стратегија, ради придобијања што већег
броја жена за пријем у полицију, са посебним акцентом на оним садр7

У оквиру реформе полицијског школства у Србији, спроведене током протекле деценије,
извршена је и трансформација Средње школе унутрашњих послова која је током свог четрдесетдвогодишњег постојања школовала само мушкарце у Центар за основну полицијску обуку, чија су врата од самог почетка – од 2007. године, отворена и за девојке.
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жајима и аспектима полицијског посла који су атрактивни за жене, али
и уз пружање валидних, објективних информација о захтевима, специфичностима и ризицима полицијског посла. При том би носиоци кампања била национална министарства, а улога Мреже била би првенствено саветодавна и огледала би се у подршци за успостављање стандарда у смислу садржаја и процедура када је реч о спровођењу кампања.
Питања селекције
Полазно становиште подразумева да би се критеријуми селекције
за пријем на полицијску обуку и у радни однос морали базирати на анализи радних места, спроведеној коришћењем научне методологије и на
утврђеним захтевима и условима за обављање одређених послова и задатака. Према подацима добијеним из анкетираних служби за управљање људским ресурсима, стање је дато у даљем тексту.
У БиХ – Републици Српској општи услови за пријем на полицијску
обуку и у радни однос се не разликују, али постоје различити посебни
услови. Физичке провере су, иначе, различите за жене и мушкарце. У Републици Црној Гори, такође, поред општих услова који су идентични са
условима за пријем у службу, Правилником о селекцији и регрутацији
полазника за основно полицијско образовање на Полицијској академији,
прописани су и посебни услови. Такође, у делу критеријума селекције
који се односе на физичку спремност, када су у питању жене постоји извесна разлика, како кажу, усклађена са европским стандардима.
Захтеви, редослед и услови за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова Републике Бугарске регулисани су Законом о Министарству унутрашњих послова и Наредбом рег. № І
з-1009/04.07.2006. за услове и редослед за ступање у државну службу у
МУП-у, при чему су Законом одређени општи услови, а у складу са Наредбом, при објављивању конкурса, у зависности од дужности могу да
се утврде и други специфични захтеви у вези са узрастом, образовањем,
психофизичком спремношћу и професионалном припремљеношћу.
Различити критеријуми за пријем кандидата у службу МУП-а примењују се код физичке спреме и подељени су по делатностима према
основним структурама МУП-а, исто тако и у погледу разлика по полу.
У Македонији, критеријуми за пријем на основну полицијску обуку одређују се у оквиру реализације селекционе процедуре установљене
подзаконским актима Предлога закона о унутрашњим пословима и
примењују се при тестирању у писаној форми, интервјуу, медицинским
испитивањима и проверама физичких способности. Пре потписивања
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уговора о ангажовању, кандидати за полицијске службенике морају
имати сертификат о завршеној основној полицијској обуци, а на основу
показаних резултата формира се ранг листа. Нема специјалних критеријума, основни услов је да кандидат буде на одређеној ранг листи, док
се критеријуми за пријем на основну полицијску обуку разликују за жене и мушкарце по медицинским испитивањима и проверама физичких
способности.
У Републици Србији критеријуми за пријем у радни однос утврђени су Законом о полицији (предвиђени су општи и посебни услови), а
за пријем у Центар за основну полицијску обуку разрађени су Правилником о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног
оспособљавања и разликују се за жене и мушкарце на провери базичномоторичког статуса (пет вежби: скок у даљ, склекови, подизање трупа
за 30 сец, слалом са три лопте, Куперов тест) и на провери морфолошког статуса.
Будући да полицијски послови изискују сложен спектар способности и својстава, мишљења смо да, без обзира на то што се у њима често
„препознају“ типично (или стереотипно) „мушке“ или типично „женске“ особине, нико од кандидата не би требало да буде унапред осујећен
због припадања једном или другом полу. Напротив, морале би доћи до
изражаја индивидуалне разлике између кандидата, те би на одређена
радна места требало да буду примани појединци који испуњавају утврђене критеријуме, без обзира на пол. Ради унапређења селекционих
процедура до постизања њихове потпуне објективности и остваривања
принципа једнаких могућности, потребна је анализа постојеће праксе
селекције кандидата за полицијски посао и размена искуства на регионалном нивоу.
Род и полицијске вештине
У одговорима на питања која се тичу посебне подобности одређених послова за жене и мушкарце, односно веће ефикасности једних или
других на тим пословима, веома велика сагласност између све три категорије испитаника своди се на следеће: жене су ефикасније на пословима и задацима који захтевају комуникативност, емпатичност, аналитичност, педантност и слично, као што су рад са децом, рад са грађанима,
рад са жртвама насиља, истрага злочина, прикупљање информација,
оперативно посматрање, претресање особа женског пола, превенција,
администрација, припрема докумената, контрола саобраћаја и сл. Мушкарци су, пак, успешнији на пословима који траже физичку снагу,
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употребу средстава принуде,8 обезбеђење јавних скупова високог ризика, хватање извршилаца кривичних дела који пружају отпор, сменски и
ноћни рад са интервентним јединицама, излагање екстремним температурама (због боље терморегулације) и сл.
Међутим, остварење начела „квалитет кроз јединство“ значи остварење потпуног квалитета, не упркос већ управо захваљујући различитости и
комплементарности полова и поштовању природних (биолошких, физиолошких и психолошких) разлика. И, колико год да су разлике између мушкараца и жена евидентне као тенденције, односно као различите просечне вредности, исправно је узети у обзир једино индивидуалне разлике. Поновимо, то значи да ниједна служба нити радно место не смеју бити затворени за жене. Напротив, сва радна места и службе требало би да буду доступни свима, а да се пријем и распоређивање врши у складу са претходно
извршеним анализама и утврђеним захтевима појединих радних места.
Такође, јасно је да добар полицајац мора у оквиру својих вештина да обједини и оне које се чешће стереотипно приписују мушкарцима (нпр. коришћење средстава принуде, сналажење у ризичним ситуацијама и сл.), као
и она својства и вештине који се као атрибути стереотипно више везују за
жене (нпр. емпатичност, комуникативност).
Дакле, с обзиром на то да се вештине које су потребне за обављање
полицијског посла углавном могу стећи или унапредити, обавеза је и
министарстава и појединаца да перманентно раде на њиховом „поправљању“ код укупне полицијске популације, све до достизања жељеног
8

Неке од препорука за боље коришћење потенцијала жена полицајаца, тичу се узимања у
обзир практичних аспеката обављања полицијског посла, као што је опрема, униформа,
службено оружје одговарајуће величине итд. (нпр., Marcel-Eugène: Women in Policing: Looking Back, Looking Ahead, Women in policing in Canada: The year 2000 and beyond – its
challenges, May 20/23, 1997, Canadian Police College, Workshop Proceedings).
Полазећи од хипотезе да одређене моторичке способности и морфолошке карактеристике значајно утичу на квалитет употребе службеног ватреног оружја, па и револвера, доц.
др Драган Арлов са Криминалистичко-полицијске академије у Београду спровео је истраживање на узорку од 38 жена полицајаца из ПУ у Новом Саду. Уз опрез исказан констатацијом да величина узорка у истраживању значајно утиче на могућност утврђивања
стварног утицаја праћених обележја морфологије и моторике на квалитет гађања из револвера, аутор саопштава да успешном гађању из револвера калибра.38 специјал коришћењем једноструке и двоструке акције, значајно доприноси обележје максималне силе
стиска доминантне шаке (из простора моторичких способности), као и ширина шаке и
обим корена шаке (из простора морфолошких карактеристика). Код револвера. 357 магнум, производње CZ из Крагујевца, успешном гађању, коришћењем једноструке акције,
значајно доприносе обележја максималне силе стиска доминантне шаке као и максималне силе стиска обе шаке (Арлов, Д.: Неке моторичке способности жена полицајаца у
функцији квалитета гађања из револвера, Четврта међународна научна конференција,
Црногорска спортска академија, Херцег Нови, 2007).
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стандарда. Један од могућих задатака Мреже могло би бити управо
утврђивање стандарда и осмишљавање заједничких садржаја ових додатних обука којима би се унапредио укупан рад свих припадника полиције без обзира на њихов пол.
Образовање и обука за потребе полиције
Судећи по одговорима министарстава која су учествовала у истраживању, образовање и обука исти су за жене и мушкарце. Занимљиво је
да су ови одговори најкомплетнији и најпотпунији, што индиректно
упућује на претпоставку да постоји највећа спремност управо за сарадњу у том сегменту. Наводи се, такође, и податак да се у свим министарствима редовно спроводи обука из људских права, али то не искључује
неопходност анализе образовне потребе из те области као трајног задатка. Један од задатака Мреже могао би бити и формулисање препорука о минималном броју часова, као и садржају образовних програма који су од посебног значаја за сензибилисање припадника полиције за питања људских права и, нарочито, родне равноправности.
Развој каријере
Један од важнијих резултата истраживања указује на потребу преиспитивања система праћења и напредовања, као и флуктуације кадрова,
односно успостављања (уколико већ не постоји у одређеном министарству) транспарентног система управљања људским ресурсима коришћењем позитивног искуства и шире размене у Региону по питању каријерног развоја. Наиме, успостављањем таквог система у коме би били јасно
дефинисани и доследно поштовани критеријуми напредовања, били би
створени оптимални услови за развој каријере жена полицајаца.
У овом тренутку, одговорност за интеграцију жена у полицијску
службу свакако већим делом почива на онима који имају већу моћ одлучивања (руководиоци) и на онима који су бројнији (мушкарци). Међутим, неопходно је да одређене активности буду усмерене и на жене
код којих би, адекватним едукативним програмима систематски била
подизана свест о одговорности (перманентан рад на сопственом усавршавању, отворенији однос према млађим колегиницама и већа подршка у периоду њихове адаптације и сл.) коју и оне саме имају у том
процесу. У истом контексту, неопходно је и формулисање мера афирмативне акције ради што скоријег превазилажења проблема недовољног броја и стручне оспособљености жена ментора које би биле задуже175
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не за обуку млађих колегиница. Од значаја би било и укључивање ставова грађана према статусу и улози жена у полицији, у смислу утврђивања и поштовања њихових потреба.
Нормативна регулатива и остала питања
Анкетиране службе задужене за управљање људским ресурсима дале
су преглед законске и подзаконске регулативе која се тиче права на одсуствовање ради рађања и бриге о деци, затим „подршке“ министарстава
унутрашњих послова породици, мера заштите на раду, принципа вредновања рада, услова стицања права на пензију (кроз родну димензију) и сл.
Између осталог, утврђена је потреба разматрања организационих могућности за ублажавање конфликта улога присутног код жена (полицајка,
мајка, супруга...) и у том смислу су дати конструктивни предлози (прерасподела радног времена или флексибилно радно време, скраћено радно
време за жене са децом до одређеног узраста, боље организован сменски
рад, усклађивање радног времена са предшколским установама, смањење
прековременог рада и дежурстава и сл.), мада је занимљиво да, упркос
бројним обавезама, како у професионалној тако и у приватној сфери, највећи број жена полицајаца – скоро две трећине (64,06%) које су учествовале у истраживању успевају да се у потпуности организују и успешно „балансирају“ између различитих задатака које морају да испуне.
Дискриминација и угрожавање на радном месту
Службама задуженим за управљање људским ресурсима постављен
је сет питања у вези са поштовањем родне равноправности, постојањем
родне дискриминације и начинима превазилажења проблема уколико се
они појаве и све службе су истакле да је у њиховим министарствима достигнут одређени степен родне равноправности, као и да постоје механизми којима се контролише дискриминација или узнемиравање. Занимљиво је, овде, издвојити одговоре на питање да ли је статус жена полицајаца равноправан у односу на њихове колеге – мушкарце. Према налазима истраживања, 77,64% жена и 78,42% мушкараца полицајаца, као и
72,85% жена и 84,61% мушкараца руководилаца даје афирмативан одговор (да је статус у потпуности или углавном равноправан). Невезано за
позицију у хијерархији, проценат жена (19,07% извршилаца и 17,88% руководилаца) које сматрају да је равноправност статуса полицијских службеника потпуно независна од њихове полне припадности значајно је
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мањи од процента мушкараца (35,51% извршилаца и 34,44% руководилаца) који исто тако мисле. Сличне разлике могу се уочити и код опције да
статус жена „углавном није равноправан“ и „уопште није равноправан“ у
односу на мушке колеге. Вероватно би било интересантно проверити и
додатно разматрати садржај који стоји иза „углавном равноправног“ и
„углавном неравноправног“ статуса, тј. питање је да ли постоје квалитативне разлике у перципирању актуелног статуса жена од стране испитаника или је само реч о њиховом степену толеранције.
Такође, када је реч о сексуалном узнемиравању, на основу одговора
анкетираних, 0,87% жена и 0,52% мушкараца полицајаца, као и 0,3% мушкараца руководилаца (и ниједна жена руководилац!) сматрају да те врсте
узнемиравања има стално, док 74,13% жена полицајаца и 73,35% њихових
колега, 59,23% жена руководилаца и 66,01% мушкараца руководилаца мисли супротно – да га уопште нема. Остали испитаници распоредили су се у
двема међукатегоријама, означеним са „понекад“ и „често“ (табела 2).
Табела 2
Сексуално узнемиравање
Одговори
Жене
Мушкарци
Жене руководиоци
Мушкарци руководиоци

Никада
74.13
73.35
59.23
66.01

Понекад
21.64
23.85
37.69
32.27

Често
3.36
2.30
3.08
1.47

Стално
0.87
0.52
0
0.24

Добијени резултати свакако остављају простор за даље анализе и
успостављање заштитних механизама (служби, програма и сл.) ради
уклањања свих облика дискриминације и неравноправности, али и уливају оптимизам у поређењу са резултатима сличних истраживања у свету. Једно од доступних,9 на пример, посебно занимљиво јер је базирано
на компаративним анализама података добијених од делегата конференције Европске мреже жена полицајаца (ENP) одржане у Мађарској
децембра 1995. године, као и удружене конференције те асоцијације и
Међународне организације жена полицајаца (IAWP) одржане у Бирмингему 1996, између осталог, говори и о учесталости пријављеног сексуалног узнемиравања полицајки од стране колега (табела 3).10
9

Brown, J.: Integrating women into policing: A comparative European perspective, Policing in
Central and Eastern Europe: Comparing Firsthand Knowledge with Expirience from the West,
College of Police and Security Studies, Slovenia, 1996.
10
Релативну застарелост резултата наведеног истраживања у односу на наше можемо
оправдати компарабилношћу временске дистанце између спровођења истраживања и
почетка масовнијег пријема жена у полиције земаља које се помињу (САД, Велика Британија, земље Централне Европе), односно у полиције нашег региона.
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Табела 3
Пријављено сексуално узнемиравање полицајки од стране колега
Ниво
Никада
Ретко
Понекад
Често

Источна
69%
15%
15%
0%

Западна
33%
35%
28%
3%

Велика
21%
41%
33%
5%

САД
12%
29%
44%
15%

Могућности удруживања
Једно од кључних питања тицало се могућих области сарадње и међусобне размене на које би будућа мрежа требало највише да усмери пажњу.
Задатак испитаника био је да на понуђеној листи од 12 предложених области сарадње (уз могућност да сами додају још неку), рангирају три које сматрају најзначајнијим. Судећи према резултатима, приоритетним областима
сарадње у оквиру будуће мреже жена полицајаца Југоисточне Европе сматрају се: (1) обука и образовање (23,4% свих избора на нивоу укупног узорка), затим (2) полицијска пракса (начин и услови обављања полицијских
послова) – 19,5% избора и (3) критеријуми селекције за пријем у полицијску
службу (13,55%). Иза ових, долазе области сарадње које третирају родна питања: интеграција жена у полицијску службу (6,64%), конфликт улога (6,49),
родна равноправност у нормативи (6,34%), родна равноправност у обављању полицијских послова (3,63%), али и развој и напредовање у каријери
(6,72%), што не треба нужно везивати за полну, односно родну припадност.
Сви остали избори далеко заостају у односу наведене.
У складу са најучесталијим одговорима на претходно питање, облици сарадње у оквиру Мреже који су наведени као оптимални такође
се тичу стручног оспособљавања и образовања. Са предложене листе,
најчешће су бирани заједнички курсеви и семинари чланица и чланова
Мреже (28,32%), затим размена полазника/ца на обуци (14,66%), заједнички пројекти (14,5%), размена значајних информација (11,98%), периодично одржавање заједничких конференција (11,78%), заједничке
иницијативе и акције (8,03%), итд.
Закључак
Даље активности на плану удруживања подразумевају представљање резултата истраживања у земљама које су у њему учествовале, потом
оснивачки састанак регионалне мреже (26. новембра 2010) и, у 2011. години, успостављање националних мрежа жена полицајаца.
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Немерљив значај за успех овог процеса имала је чињеница да је иницијатива за формирање мреже потекла од шефова националних полиција и да је њихова подршка била присутна све време. Поред SEPCA-е и
министарстава унутрашњих послова земаља које су учествовале у истраживању, изузетан допринос успешној реализацији свих активности
дале су и међународне организације: Мисија ОЕБС-а у Србији – Канцеларија за демократске институције и људска права (OSCE/ODIHR),
Програм Уједињених нација за развој у Србији (UNDP), Центар за контролу малокалибарског и лаког наоружања за Југоисточну и Источну
Европу (SEESAC), као и Женевски центар за демократску контролу
оружаних снага (DCAF). Коначно, тимски рад и спремност учесника да
се за све искрсле проблеме нађу одговарајућа решења, дали су печат
овом подухвату.
Уз практичну корист од истраживања за планирање будућих активности Мреже, мноштво добијених података може бити употребљено за израду више анализа и извештаја са различитим наменама, нпр. за
утврђивање актуелног стања и тенденција када је реч о женама у полицији, зависно од земље (за потребе националних полиција, односно националних мрежа), затим зависно од линије рада – за потребе узајамне
подршке и размене искустава на националном и интернационалном
плану у оквиру одређене врсте полицијске службе (униформисане полиције, криминалистичке полиције и сл.), затим за утврђивање корелације између оцене даље перспективе жена у полицији и хијерархијског
нивоа који даје ту оцену (извршилац – руководилац, руководиоци на
различитим нивоима) и сл. Такође, сваки од ових сегмената може бити
полазиште за постављање нових циљева и хипотеза у различитим правцима, зависно од утврђених потреба и интересовања истраживача.
Литература
1. Арлов, Д.: Неке моторичке способности жена полицајаца у функцији квалитета гађања из револвера, Четврта међународна научна конференција, Црногорска спортска академија, Херцег Нови, 2007.
2. Brown, J.: Integrating women into policing: A comparative European perspective, Policing in Central and Eastern Europe: Comparing Firsthand Knowledge with Expirience
from the West, College of Police and Security Studies, Slovenia, 1996.
3. LeBeuf, Marcel-Eugène: Women in Policing: Looking Back, Looking Ahead, Women in
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ПРЕДЛОГ ЗА ПРАКТИЧНУ ПОЛИТИКУ:
ФОРМИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА САРАДЊУ
У ПРИМЕНИ РЕЗОЛУЦИЈЕ 1325 СБ УН У РЕГИОНУ
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ (SЕЕ 1325 СI)
Сажетак: У овом предлогу за практичну политику аутори нуде шему структуре Иницијативе за сарадњу у примени Резолуције 1325 СБ УН
у региону ЈИЕ. Поред формирања радних тела и потенцијалног прегледа
надлежности, аутори наводе могуће начине финансирања Иницијативе,
као и препоруке о сарадњи са другим међународним организацијама и
иницијативама. Аутори указују на вишеструку корист од формирања регионалне иницијативе у имплементацији Резолуције 1325 СБ УН.
Кључне речи: предлог за практичну политику, регионална сарадња, ЈИЕ, Резолуција 1325 СБ УН, Иницијатива за сарадњу у области Резолуције 1325 СБ УН у региону ЈИЕ.
Увод
У току Међународне конференције „Жене у сектору безбедности“,
одржане у Београду од 13. до 15. октобра 2010. године, поред осталог,
предложено је формирање иницијативе која би окупила земље Југоисточне Европе око питања родне перспективе и праћења имплементације Резолуције 1325 СБ УН, десет година након њеног усвајања. Овај текст представља допринос аутора развоју и конкретизацији поменуте идеје, са циљем да предлог структуре и препоруке допринесу њеној реализацији.
Основни циљ формирања Иницијативе била би размена искустава,
праћење имплементације Резолуције 1325 СБ УН у региону и обликовање
регионалног приступа имплементацији наведене резолуције, којом су позване земље чланице УН да обезбеде већу заступљеност жена на свим нивоима одлучивања у националним, регионалним и међународним институцијама, те у механизмима за спречавање, управљање и решавање сукоба.
Формирање регионалне иницијативе могло би да буде вишеструко корисно за државе региона. На првом месту, регионална сарадња један је од
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предуслова које Европска унија поставља пред земље заинтересоване за
чланство у тој организацији. Такође, како свака сарадња дугорочно утиче на
постизање поверења, безбедности, сигурности и стабилности, регионална
иницијатива ове врсте допринела би постизању наведених циљева, за које
се иначе залажу све државе региона. Поред претходно наведеног, од Иницијативе би се могла очекивати и добит политичке природе, јер би се државе Југоисточне Европе декларисале и показале свету као модерне, склоне сарадњи и проналажењу заједничких интереса. Додатни аргумент у прилог
формирању иницијативе представља чињеница да она не би била формирана под утицајем спољних фактора, као што се често догађало у ближој прошлости, већ би идеја која је потекла из самог региона, уједно показала способност држава да самостално и у међусобној сарадњи обликују политику
усмерену ка постизању стабилности и промовисању сарадње и договора.
Структура Иницијативе – тела и надлежности
Чланство Иницијативе за сарадњу у области Резолуције 1325 СБ УН
у региону ЈИЕ (SEE 1325 CI) било би отворено за све државе региона Југоисточне Европе.1
Понуда за учешће у Иницијативи (било у статусу пуноправног члана или у статусу посматрача) била би такође упућена Словенији и Мађарској, као земљама из непосредног окружења које су у претходном
периоду дале активан допринос размени искустава и запажено учествовале у раду Међународне конференције „Жене у сектору безбедности“,
одржане у Београду, у октобру 2010. године.
На Шеми бр. 1 представљен је предлог структуре регионалне Иницијативе за сарадњу 1325 СБ УН у региону ЈИЕ. Основно тело био би
Управни одбор Иницијативе, који би давао политичке смернице и био
задужен за финансијске преговоре у вези са реализацијом активности и
пројеката Иницијативе. Чинили би га представници два скупштинска
одбора из парламената држава чланица (Одбора за родну равноправност и Одбора за безбедност и одбрану), представник Министарства
одбране Републике Србије,2 као и представници држава чланица из
1

Под појмом региона Југоисточне Европе, подразумевамо територију следећих 10 држава:
Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Грчке, Македоније, Црне Горе, Румуније, Србије и Турске.
2
Аутори сматрају да представник Министарства одбране Републике Србије у првом сазиву Управног одбора Иницијативе треба да буде директор Института за стратегијска истраживања, с обзиром на чињеницу да Институт дуги низ година прати тематику родне
равноправности, обавља научна истраживања о тој теми и јер је као резултат тог дугогодишњег рада уведено школовање девојака на Војној академији. Теоријско и практично
знање би на тај начин било доступно учесницима Иницијативе.
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других владиних структура задужених за питања родне перспективе.
Управни одбор Иницијативе формирао би Одбор за припрему и реализацију пројеката и активности и Одбор за финансије. Задатак ова два
одбора био би осмишљање и конкретизација постављених циљева. Обавеза Одбора за припрему и реализацију активности и пројеката била би
да изради Годишњи план активности Иницијативе, који би прослеђивао Управном одбору Иницијативе на усвајање. Одбор за припрему и
реализацију имао би обавезу да подноси Управном одбору Извештаје о
реализованим активностима и пројектима, што би представљало један
од механизама контроле. На исти начин, радне групе би подносиле периодичне извештаје о реализацији активности Одбору за припрему и
реализацију пројеката и активности.
Управни одбор Иницијативе радио би на основу Статута, који би морао бити одобрен од свих земаља учесница. За израду Предлога статута и
свих потребних докумената, дефинисање процедура вршења надзора, контроле и процене квалитета реализованих активности надлежан би био
Стални секретаријат, на основу смерница Управног одбора Иницијативе.
Да би Иницијатива била оперативна, а информације правовремено
прослеђиване надлежним структурама, било би потребно формирати
Стални секретаријат, чији би задатак било техничко опслуживање Одбора
за припрему и реализацију пројеката и активности. Седиште Сталног секретаријата могло би бити у Институту за стратегијска истраживања. Био
би надлежан за умножавање материјала, преписку, писање извештаја са
састанака и њихово прослеђивање надлежним корисницима. Преко Сталног секретаријата, Одбор за припрему и реализацију пројеката и активности достављао би захтеве и додељивао задатке радним групама које би биле формиране у оквиру Иницијативе. Радне групе би се бавиле питањима
за која је потребно стручно, специјализовано знање. Биле би формиране
радне групе сталног или ад хок карактера. Сталне радне групе биле би:
I. Радна група за анализу статистичких података и истраживања,
II. Радна група за истраживање на терену,
III. Радна група за прикупљање научених лекција из мировних
мисија и достигнућа других држава и
IV. Радна група за едуковање о родној равноправности.
Поред сталних, по потреби би биле формиране експертске групе задужене за одређена питања (на пример: обликовање јединственог сета статистичких података преко којих би се пратила имплементација родне равноправности у државама региона). Када је то потребно, биле би формиране и ад хок радне групе за реализацију конкретних активности.
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Финансирање Иницијативе
Имајући у виду ефекте економске кризе која се још осећа у земљама региона, полазимо од претпоставке да у почетку не би било могуће
формирање сопствених фондова из којих би се финансирали пројекти
и рад Иницијативе. Стога предлажемо да се, у почетној фази успостављања регионалне иницијативе, позване државе кроз форму упитника
анкетирају о интересовању и могућности да определе део средстава за
финансирање њеног рада и пројеката. На другом кораку, могуће је да
регионална иницијатива (делимично или у потпуности) затражи финансијску помоћ једног или више међународних актера.3 Државе чланице могле би да, на основу заједничког предлога пројеката и активности, конкуришу за добијање финансијских средстава код међународних
финансијских институција (Светске банке, Међународног монетарног
фонда, Европске банке за обнову и развој) или неке друге међународне
организације која подржава развој и рад иницијатива и организација на
основу предложених пројеката. У каснијој фази, било би могуће да државе чланице Иницијативе делимично или потпуно финансирају активности Иницијативе и на тај начин покажу још већу приврженост
реализацији циљева Иницијативе ради којих је основана.
Сарадња са другим иницијативама и организацијама
Иницијатива за сарадњу у примени Резолуције 1325 СБ УН у региону
ЈИЕ требало би да оствари сарадњу са другим регионалним иницијативама и да се повеже са међународним организацијама које, између осталог,
воде рачуна и о родној димензији (УН, УНИФЕМ, ЕУ, НАТО, ОЕБС и
друге). Један од облика сарадње могло би бити (повремено или редовно)
билатерално позивање и учествовање у реализацији пројеката друге стране, уз могућност увођења посматрачког или партнерског статуса.
Република Србија је недвосмислено декларисала спољнополитичко
опредељење за приступање Европској унији и већ сада тежи да се, као
трећа земља, укључи у мисије ЕУ, у оквиру Заједничке безбедносне и
одбрамбене политике. Имајући у виду чињеницу да у свим цивилним и
3

Сматрамо значајним и потребним да и овом приликом буде изражена захвалност и одато
признање Краљевини Норвешкој чије су институције у претходном периоду, континуирано пружале драгоцену и несебичну помоћ пројектима посвећеним промоцији идеје
родне равноправности у региону Југоисточне Европе и унапређењу положаја жена у сектору безбедности.
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војним мисијама ЕУ (осим у Гвинеји Бисао) постоје саветници за родну
равноправност, мишљења смо да би било вишеструко корисно да регионална иницијатива успостави сарадњу са ЕУ, односно њеним телима
задуженим за планирање и реализацију мисија и родних питања. НАТО
је, такође, препознао значај укључивања родне перспективе у мисије,
како због постизања квалитетније цивилно-војне сарадње на терену и
прикупљања података, тако и ради адекватнијег поступања према жртвама ратних дешавања. Тежња Републике Србије да буде активна учесница Програма „Партнерство за мир“, који такође има родно сензитивне активности, комплементарна је са остваривањем сарадње са
структурама НАТО које брину о родној перспективи и које у своје мисије укључују саветнике за родна питања.
По важности се такође истичу питања начина остварења утицаја
Иницијативе на доносиоце одлука у земљама региона и за то потребних
средстава. Као могуће начине утицаја наводимо: препоруке за државе чланице, објављивање публикација и резултата истраживања из области родних питања, праћење процеса имплементације Резолуције 1325 СБ УН
у земљама региона и указивање на евентуално уочене пропусте или добру праксу.
Одбор за припрему
и реализацију
пројеката
и активности

Управни
одбор

Одбор за финансије

Стални секретаријат

РГ за анализу
статистичких
података и
истраживања

РГ за
прикупљање
научених
лекција из
мировних
мисија и
достигнућа
других држава

РГ за едуковање
о родној
равноправности

Експертске
групе

задаци

РГ за
истраживање
на терену

извештаји и предлози

Шема 1. Иницијатива SEE 1325 CI
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Ad hoc радне
групе за
конкретне
активности
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Закључак
Мишљење аутора је да би формирање регионалне иницијативе за
спровођење Резолуције 1325 СБ УН по више основа донело корист државама региона Југоисточне Европе. Надамо се да ће предложено идејно решење у ширем кругу учесника процеса имплементације бити препознато као потребно и да резултат такве перцепције може бити политичка воље за спровођење ове замисли у пракси. Понуђени модел не
треба посматрати као круто задату и непроменљиву форму, већ као полазну идеју, отворену за јавну расправу, измене, допуне и унапређења.
Свака идеја и предлог који би водили побољшању и даљој разради изнетог предлога више су него добро дошли.
Литература
1. Национални акциони план за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација у Републици Србији, Влада Републике Србије, октобар 2010.
2. Резолуција 1325 Савета безбедности Уједињених нација „о женама, миру и безбедности“ (Препоруке за израду Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 СБ
УН у Србији), Београдски фонд за политичку изузетност, Београд, 2010.
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Косана Бекер,
помоћница Поверенице за заштиту равноправности Републике Србије

ПРВА ИСКУСТВА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ У СЛУЧАЈЕВИМА
РОДНО ЗАСНОВАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Република Србија је 2009. година усвојила Закон о равноправности
полова и Закон о забрани дискриминације (ЗЗД), чиме је заокружила
своје антидискриминационо законодавство и ускладила га са међународним стандардима у овој области. Овим законима су изричито забрањени сви облици непосредне и посредне дискриминације на основу било ког личног својства, укључујући и пол, родни идентитет, брачни и
породични статус и друга родна обележја.
Законом о забрани дискриминације установљен је Повереник за заштиту равноправности, самосталан и независан државни орган, специјализован за борбу против дискриминације, а 5. маја 2010. године изабрана
је прва повереница за заштиту равноправности. Надлежности1 Повереника широко су одређене, у складу са међународним стандардима,2 како
би се омогућило да ефикасно и делотворно спречава и штити од дискриминације и доприноси остваривању и унапређивању равноправности.
Повереник прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о
забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним
случајевима и изриче мере опомене.3 Има дужност да подносиоцу притужбе пружи информације о његовом праву и могућности покретања судског или другог поступка заштите, а такође и да, пре предузимања других
радњи у поступку, препоручује поступак мирења. Једна од најзначајнијих
надлежности Повереника је да подноси тужбе4 због повреде права из Закона о забрани дискриминације, у своје име а уз сагласност и за рачун
дискриминисаног лица, а овлашћен је и да подноси прекршајне пријаве.
Повереник има надлежност да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама на1

Члан 33. ЗЗД.
Нпр. Препорука бр. 2 Европске комисија за борбу против расизма и нетолеранције од 13. јуна
1997. године, (97)36, Поглавље Ц.
3
Члан 40. ЗЗД.
4
Члан 43. ЗЗД.
2
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црта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације, а такође има овлашћење да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке
случајеве дискриминације, као и да препоручује органима јавне власти и
другим лицима мере за остваривање равноправности.
Поступање по притужбама због дискриминације
Поступак по притужбама због дискриминације покреће се подношењем притужбе.5 Притужбу може поднети свако физичко или правно лице
или група лица, укључујући и организације које се баве заштитом људских
права, које притужбу могу поднети у име и уз сагласност дискриминисаног
лица.6 Притужбa се, након пријема и евентуалног отклањања недостатака,
доставља лицу за које се тврди да је извршило акт дискриминације, коме се
оставља рок од 15 дана од дана пријема притужбе да се изјасни о наводима
у притужби. У току поступка по притужбама чињенично стање утврђује се
увидом у поднете доказе, узимањем изјаве од подносиоца притужбе, лица
против којег је притужба поднета и другог лица, као и на други начин, у
складу са законом.7 Узимајући све ово у обзир, Повереник доноси одлуку, у
форми мишљења, о томе да ли је извршена дискриминација.8 Ово мишљење доставља се подносиоцу притужбе и лицу против којег је притужба
поднета. Уз мишљење да је извршена дискриминација Повереник издаје и
препоруку9 лицу против којег је поднета притужба о начину отклањања
повреде права, остављајући му рок од 30 дана да поступи по препоруци и
отклони повреду права. Лице коме је препорука упућена дужно је да поступи по препоруци и отклони повреду права у року од 30 дана од дана пријема препоруке, као и да о томе обавести Повереника. Уколико лице не поступи по препоруци, Повереник је овлашћен да донесе решење којим дискриминатору изриче меру опомене и оставља му нови рок од 30 дана за отклањање повреде права. Решење је коначно и против њега није допуштена
жалба. Уколико у новом року од 30 дана дискриминатор не отклони повреду права, Повереник је овлашћен да о томе обавести јавност.10
5

Служба Повереника је израдила образац притужбе који треба да послужи као водич свим
лицима која су заинтересована да поднесу притужбу, како би им се и на овај начин обезбедила једноставност поступка и већа доступност. Образац је доступан на:
http://www.ravnopravnost.gov.rs/lat/podnosenje_prituzbe.php.
6
Члан 35. ЗЗД.
7
Члан 37. ЗЗД.
8
Члан 39. став 1. ЗЗД.
9
Члан 39. став 2. ЗЗД.
10
Члан 40. ЗЗД.
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Обележја случајева дискриминације
Повереник за заштиту равноправности је до половине септембра
2011. године, примио 337 притужби физичких и правних лица, као и група грађана. Од тог броја, 113 притужби су поднеле жене, 137 мушкарци,
20 невладине организације, док разлику чине притужбе правних лица и
група грађана. Као основ дискриминације је најчешће наведена национална припадност (17%), сексуална оријентација (11,2%), инвалидитет
(7,29%), пол (4,8%), политичка и синдикална припадност (4,8%), као и
вишеструка дискриминација (4,2%). Притужбе су најчешће поднете против органа јавне власти (41%), послодаваца (19,4%), установа (17,6%) и
појединаца/ки (13,9%). Области друштвеног живота на које су се притужбе односиле су: радни односи (33,4%), општа јавност/говор мржње
(15,8%), рад правосудних органа (9,7%), рад државних органа (8,2%),
пружање јавних услуга (6,07%), колективна мањинска права (3,9%), пензијско и инвалидско осигурање (3,6%) и образовање (3%). Као резултат
поступања по притужбама, Повереник за заштиту равноправности је донео 47 мишљења, од којих су у 23 предмета уз мишљење издате и одговарајуће препоруке јер је утврђена дискриминација.
Приказ карактеристичних случајева дискриминације
на основу пола
У досадашњем периоду Повереник је примио седам притужби због
дискриминације на основу пола и издао две препоруке органима јавне
власти у циљу спречавања дискриминације и унапређивања равноправности полова. Наводимо неколико карактеристичних случајева дискриминације који су били предмет одлучивања.
Случај женског фудбалског клуба против
Фудбалског савеза Србије
У притужби директора Женског фудбалског клуба „К“ против одлуке Комисије за жалбе Фудбалског савеза Србије (ФСС) наведено је да
су овом одлуком играчице женских фудбалских клубова дискриминисане тиме што женским фудбалским клубовима није признато право на
исплату накнаде трошкова уложених у развој играчица, док се та накнада признаје мушким фудбалским клубовима. Након спроведеног
поступка повереница је издала мишљење да је одлуком Комисије за
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жалбе ФСС од 26. aвгуста 2010. године извршен акт дискриминације на
основу личног својства – пола, тако што је неоправдано направљена
разлика између играча и играчица фудбала.
ФСС издала је препоруку да стави ван снаге ову одлуку, да надокнадити трошкове ЖФК „К“ или на други прикладан начин обезбедити
отклањање последица дискриминаторне одлуке, да предузме све неопходне мере да надлежни органи ФСС убудуће примењују општа акта
ФСС и на мушке и женске фудбалске клубове, односно на играче и
играчице, без дискриминације, као и да се стара да приликом доношења, измене, тумачења и примене својих општих аката поступа у складу
са начелом једнакости, као и да у свом деловању промовише и развија
недискриминаторну праксу. ФСС није поступио по препорукама поверенице, о чему је јавност обавештена.
Случај Б. И. против П. Ј.
Поступајући по притужби Б. И. због сексуалног узнемиравања током разговора у службеним просторијама, повереница је издала мишљење да се П. Ј. према запосленој Б. И. понашао на начин који узнемирава и понижава, како се не би понашао да је на разговор истим поводом дошао запослени мушкарац, чиме је извршио акт дискриминације – узнемиравање и понижавајуће поступање на основу пола, прописан чланом 12. Закона о забрани дискриминације у вези са чланом 20.
став 1. Закона о забрани дискриминације. Повереница је издала препоруку да П. Ј. упути извињење Б. И. због дискриминаторског понашања
према њој и да се убудуће суздржава од узнемиравајућих и понижавајућих поступака којима се вређа достојанство жена.
Случај Д. Т. против П. Б.
Д. Т. из Б. обратила се притужбом у којој је навела да се текстовима
кoје je П. Б. објавио у дневном листу „П.“ – „Љубав и старост“ од 16.
фебруара 2010. године и „Родна равноправност“ од 16. децембра 2010.
године у завијеној форми у виду хумореске, блати целокупна женску
популацију, трују и извргавају подсмеху мушко-женске односе, као и да
су пуни женомрзачког набоја. Након спроведених поступка повереница је дала мишљење да се у спорним текстовима изражене идеје и ставови који представљају омаловажавање жена и подржавање предрасуда
и друштвених образаца који су засновани на стереотипним улогама по192
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лова, чиме је извршен акт дискриминације на основу пола. П. Б. је упутила препоруку да упути писано извињење Д. Т., да се убудуће суздржава од давања сличних изјава, идеја и ставова.
Случај М.П. против Законодавног одбора Скупштине РС
У притужби М. П. против Законодавног одбора Народне скупштине Републике Србије наведено је да је одредба чл. 43. Јединствених методолошких правила за израду прописа која гласи: „изрази у пропису
употребљавају се у мушком роду, осим ако природа ствари не захтева
другачије“ дискриминаторна и у супротности са међународним стандардима који се односе на недискриминаторну употребу језика. У притужби је, такође, наведено да родно диференциран језик јесте језик родне равноправности, а да генеричка употреба мушког граматичког рода
или претпоставка да је таква употреба аутоматски родно неутрална нарушава ту равноправност, осим ако није пропраћена одговарајућим објашњењем. У спроведеном поступку повереница је утврдила да је оспорена одредба супротна начелу равноправности полова и начелу поштовања једнаких права жена и мушкараца, те да представља акт дискриминације на основу личног својства – пола. Законодавном одбору Народне скупштине Србије упућена је препорука да измени ову одредбу
тако да њоме обухвати и женски род, као и да предузме мере из своје
надлежности у циљу стварања услова за употребу родно диференцираног језика, у складу са принципом равноправности полова.
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Маја Бјелош и Горана Одановић,
истраживачице Београдског центра за безбедносну политику

БИЛТЕН РОД И БЕЗБЕДНОСТ
Београдски центар за безбедносну политику је у јуну 2011. године покренуо билтен Род и безбедност. Билтен представља јединствену публикацију у Србији, будући да информише све заинтересоване о дешавањима у
области безбедности и родне равноправности и увођења родне перспективе у управљање сектором безбедности у Србији, региону и свету.
Билтен Род и безбедност обухвата неколико тематских области. На
првом месту, то је положај Жена запослених у сектору безбедности, у
оквиру које се обрађују различите теме везане за пријем жена у безбедносне институције, њихово задржавање и напредовање у сектору безбедности. Фокус у овој, али и у свим наредним областима којима се Билтен бави
је пре свега на дешавањима и искуствима у Србији, а потом на дешавањима, искуствима и примерима земаља у региону Западног Балкана и шире.
У тематској области Безбедносне институције и родна равноправност тежиште је померено од проучавања положаја жена у оквиру самог система безбедности и одбране ка односу између безбедносних институција и корисника њихових услуга – жена уопште, и посебно припадница мањинских етничких заједница, као и припадника ЛГБТ популације. У склопу ове области анализирају се начини на које безбедносне
институције решавају и реагују на безбедносне проблеме жена (нпр. насиље у породици, трговина људима), ЛГБТ популације.
Примена Резолуције 1325 СБ УН у Србији је следећа важна област којом
се Билтен бави. Ова област покрива сва дешавања везана за спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције о женама, миру и безбедности у Србији, попут формирања и активности институционалних механизама за спровођење НАП-а, затим активности организација цивилног друштва у Србији на том плану и слично. Поред дешавања у Србији, у Билтену
су приказани и процеси спровођења НАП-а у другим државама у региону Западног Балкана а и шире. Посебно се обрађују поуке које су друге државе извукле из тог процеса, дају се предлози за примену успешних решења у Србији, анализирају препреке и изазови у процесу спровођења националних акционих планова, као и улога организација цивилног друштва у том процесу.
На крају, у оквиру области под називом Род и реформа сектора
безбедности домаћој публици се даје преглед актуелности и занимљивости из света које се тичу родне равноправности и безбедности.
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Поред редовних рубрика, свако издање Билтена има „тему броја“.
Тако су у фокусу првог броја Билтена биле теме које су се односиле на
измене и допуне закона о избору народних посланика које треба да отворе пут ка већој заступљеност жена у парламенту. Други број Билтена био
је већим делом посвећен ограничењима са којима се жене суочавају у
сектору безбедности, попут постојања горњих граница за пријем жена у
војску и полицију, „стакленог плафона“, итд. Употреба говорног и писаног језика којим се дискриминишу жене, припадници етничких група и
ЛГБТ популација, била је главна тема трећег броја Билтена.
Билтен се објављује месечно на српском језику у електронском формату. Доступан је свим читаоцима на интернет страницама www.ccmr-bg.orgи
www.bezbednost.org. Такође, сви заинтересовани читаоци могу пронаћи
примерке Билтена у електронском каталогу Народне библиотеке Републике
Србије.
Стандарди за објављивање текста у Билтену Род и безбедност
Дужина текста и садржај
• Пожељна дужина текста је од 350 до 500 речи. Текст треба да буде
довољно информативан и да на сажет начин представи релевантност
проблема/теме, главне аргументе аутора и да понуди решење, тј. да садржи главне препоруке. Приликом писања текста аутор треба да користи фонт Times New Roman 12 и проред 1.5.
Извори
• Користити харвардски систем навођења литературе по угледу на
предлог Матице српске за српску стандардизацију овог система. Детаљно упутство за навођење литературе можете пронаћи на:
http://library.leeds.ac.uk/downloads/tutorials/harvard-referencing/index.html
• Раздвојити писане изворе од извора доступних на Интернету.
Standards for Publication of Texts.
• У списак коришћене литературе обавезно навести и електронски
доступне изворе.
• Посебно издвојити изворе који су читаоцима најкориснији, и који треба да су електронски доступни.
Аутори могу радове слати уредницама Билтена са назнаком: За
Билтен Род и безбедност. Сви радови се рецензирају и након тога уредништво доноси одлуку о објављивању.
Уреднице:
Маја Бјелош, majabjelos@ccmr-bg.org
Горана Одановић, gorana.odanovic@ccmr-bg.org
Рецензенткиња:
Соња Стојановић, sonjastojanovic@ccmr-bg.org
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истраживач Института за стратегијска истраживања
Министарства одбране Републике Србије

СЕТ ПРИРУЧНИКА О РОДНИМ ПИТАЊИМА И РЕФОРМИ
СЕКТОРА БЕЗБЕДНОСТИ (DCAF, ПРЕВОД ЗА РЕГИОН
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА)
Женевски центар за демократску контролу оружаних снага1
(DCAF), Међународни истраживачки и образовни институт Уједињених нација за унапређење положаја жена2 (UN-INSTRAW) и Канцеларија за демократске институције и људска права Организације за
европску безбедност и сарадњу3 (OSCE/ODIHR) су у периоду од 2008.
до 2011. године објавили серију приручника о питањима родне равноправности и реформе сектора безбедности у чијој изради је учествовало
укупно 17 истраживача и једна организација.
Након објављивања 13. и последњег приручника, објављен је и
анекс који је обухватио списак и опис међународних уговора и националних закона који се односе на ову тему. Тиме је био заокружен свеобухватни трогодишњи рад, који је средином 2011. године добио и свој
превод за употребу у региону Западног Балкана (Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора), под називом „Сет приручника о родним питањима и реформи сектора безбедности“.4
У питању је обиман материјал од укупно 400 страна текста са свим
прилозима, који пружа детаљне информације и релевантне анализе на
тему родних питања и реформе сектора безбедности (РСБ).
Превод пружа информације о питањима рода и РСБ за све који се овим
областима баве у региону Западног Балкана, тако да је намењен представницима законодавне и извршне власти, запосленима у сектору безбедности,
невладиним организацијама, регионалним и међународним организацијама,
као и научно-истраживачким организацијама. Замисао приручника је да
свим заинтересованим актерима у сектору безбедности помогне приликом
интеграције родне равноправности у процесу реформе овог сектора.
Сет приручника пружа одговор на питање због чега су питања рода
битна за процес РСБ и даје примере практичних решења за интеграцију
1

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF.
The United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of
Women, UN-INSTRAW.
3
The Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE/ODIHR.
4
Set priručnika o rodnim pitanjima i reformi sektora bezbjednosti. Ur. Megan Bastick i Kristin
Valasek. Ženeva: DCAF, OEBS/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008–2010.
2
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ових питања у сам процес реформе сектора безбедности. Осим тога,
предлаже приступе реформи сектора безбедности који су усклађени са
основним принципима родне равноправности. Такође садржи материјал неопходан за припрему обуке о питањима рода.
Приручници, заједно са практикумима, обухватају укупно 13 тематских целина које се односе на општа и посебна родна питања и реформу сектора безбедности:
1. Реформа сектора безбедности и родна питања,
2. Реформа полиције и родна питања,
3. Реформа система одбране и родна питања,
4. Реформа правосуђа и родна питања,
5. Реформа казненог система и родна питања,
6. Управљање границама и родна питања,
7. Парламентарни надзор над сектором безбедности и родна питања,
8. Доношење политике националне безбедности и родна питања,
9. Надзор цивилног друштва над сектором безбедности и родна питања,
10. Приватне војне и безбедносне компаније и родна питања,
11. Процена, надгледање и вредновање реформе сектора безбедности и родна питања,
12. Обука о родним питањима за запослене у сектору безбедности:
научене лекције и добре праксе, и
13. Примена резолуција о женама, миру и безбедности у реформи
сектора безбедности.
Сет приручника састоји се од упутства за употребу, 13 приручника, 13
практикума и једног анекса. Упутство за употребу пружа одговоре на питања о сврси, циљној групи, структури, садржају и начину израде Сета приручника, као и о будућим корацима на овом пољу. Анекс садржи преглед
међународних и регионалних уговора и осталих докумената и инструмената који се односе на родна питања у реформи сектора безбедности.
Целокупан материјал састављен је од 14 свезака модерног дизајна
са тематским фотографијама на насловним странама. Свака свеска
штампана је у различитој боји, чиме је визуелно указано на разноврсност покривених области. Садржај сваке свеске је врло прегледан,
текст је приказан у две колоне, а практикуми су дати у виду дволисног
папира као прилози. Естетика овог сета приручника на најбољи начин
осликава атрактивност теме коју обухвата.
Сви приручници са практикумима и анексом доступни су у електронском формату на Интернет презентацији DCAF-а (www.dcaf.ch), преко које такође може да се наручи и штампана верзија, на страни „Публикације >
Сет приручника о родним питањима и реформи сектора безбедности“
(Publications > The Gender and Security Sector Reform Toolkit).
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ТЕРМИНИ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ
У ВОЈНОМ ЛЕКСИКОНУ
Род – Род се односи на социјалне односе и улоге жена, мушкараца,
дечака и девојчица које су обликоване културним, социјалним, економским и политичким условима, очекивањима и обавезама које имају у
породици, заједници и држави. То је теоријски концепт који се односи
на друштвене разлике које постоје између мушкараца и жена, а које су
научене, подложне променама током времена и варирају у оквиру и међу различитим културама.
Пол – Биолошке карактеристике којима се људска бића одређују
као жене и мушкарци.
Равноправност полова – Концепт који значи да сва људска бића
имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама. Oдноси се на једнака права, одговорности и могућности жена и мушкараца, девојчица и дечака
да се различито понашање, жеље и потребе у једнакој мери узимају у
обзир, вреднују и подржавају. Равноправност не значи да ће жене и мушкарци постати једнаки, већ да права појединаца, одговорности и могућности неће да зависе од тога да ли су рођени као мушкарци или као
жене. Равноправност полова подразумева да су у обзир узети интереси,
потребе и приоритети и жена, и мушкараца, чиме се препознаје разноликост различитих група жена и мушкараца. Равноправност жена и мушкараца посматра се као питање људских права и као предуслов и индикатор одрживог развоја усмереног на људе.
Једнакост полова – Процес правичног односа према женама и мушкарцима. Правичан однос на основу рода, који подразумева једнак третман или третман који је различит, али који се сматра еквивалентним у
смислу права, бенефиција, обавеза и могућности. Како би се правичност
осигурала, потребно је да постоје стратегије и мере које су у стању да надокнаде историјске и друштвене сметње које спречавају да жене и мушкарци раде у једнаким условима. Једнакост води ка равноправности.
Увођење равноправности полова у јавну политику – Процена последица било које планиране активности по жене и мушкарце, укључујући
законодавство, политике или програме, у свим областима и на свим ниво198
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има. То је стратегија систематског укључивања специфичног положаја,
приоритета и потреба које треба да учини посао и искуства жена и мушкараца интегралном димензијом пројектовања, спровођења, надзора и евалуације политика и програма у свим политичким, економским и друштвеним сферама, тако да жене и мушкарци подједнако профитирају и тако да
неједнакост не буде одржива. Крајњи циљ је достизање родне равноправности. У политици безбедности и мира, практично означава и представља
постојање једнаких могућности за жене и мушкарце у униформи, али и веће учешће жена у креирању и вођењу политике безбедности.
Родна анализа – Идентификовање разлика у условима, потребама,
заступљености, доступности извора и развоја, контроли средстава, моћи одлучивања, итд. између жена и мушкараца, на основу њима приписаних родних улога. Родна анализа тежи идентификовању и суочавању
са утицајем политике, програма, активности и иницијативе жена и мушкараца. Она обухвата прикупљање полно рашчлањених података и
родно осетљивих информација о датој популацији. Родна анализа представља први корак у родно сензитивном планирању за промовисање
родне равноправности.
Родна индиферентност – Игнорисање/занемаривање родне димензије (супротно родној осетљивости или родној неутралности).
Родна осетљивост – Обухвата способност препознавања и наглашавања постојећих родних разлика, проблема и неједнакости, и њихово укључивање у стратегије и активности.
Афирмативна акција – Мере које се односе на одређене групе с намером да се елиминише или спречи дискриминација или да се ублаже штетне последице које произилазе из постојећих ставова, понашања и структура (понекад се помиње као позитивна акција, позитивне мере, обрнута
дискриминација, позитивна дискриминација). То су мере које државе треба да спроведу како би се убрзало равноправно учешће жена у политичким, економским, друштвеним, културним, грађанским и другим пољима.
Полни/родни систем – Систем економских, социјалних и политичких структура које одржавају и репродукују дистинктивне родне
улоге и особине које се приписују мушкарцима и женама.
Насиље на основу рода – Било који облик насиља које је усмерено
према жени због тога што је жена, или насиље које несразмерно погађа
жену. Обухвата употребу физичке и психичке силе, чинове који наносе
физичке, менталне или сексуалне повреде или патње (укључујући силовање, физичко насиље, сексуално узнемиравање, инцест и педофилију),
претњу таквим чиновима, принуду и друге облике лишавања слободе.
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Насиље у породици – Било који облик физичког, сексуалног или
психичког насиља којим се угрожава безбедност члана породице и/или
употреба физичке или емоционалне силе или претња физичком силом,
укључујући и сексуално насиље унутар породице или домаћинства.
Укључује злостављање деце, инцест, физичко насиље и сексуално или
друго злостављање било ког члана домаћинства.
Трговина људима – Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима у члану 4. каже: (а) „трговина људима“ значи врбовање, превоз, премештање, скривање или прихват лица, уз примену претње или силе или других облика принуде, отмице, преваре, обмане, злоупотребе
овлашћења или угрожености, или давањем или примањем новчаних средстава или друге користи ради добијања пристанка лица које има контролу
над другим лицем у циљу експлоатације. Експлоатација, у најмању руку,
укључује искоришћавање проституције других лица или друге облике сексуалног искоришћавања, присилан рад или пружање услуга, ропство или
праксу сличну ропству, служење или вађење људских органа; (б) пристанак жртве „трговине људима“ на планирану експлоатацију, како се наводи
под (а) овог члана, нема значаја ни у једном случају када се користе средстава поменута под (а); (ц) врбовање, превоз, премештање, скривање или
прихват детета ради експлоатације сматра се „трговином људима“ чак и
ако не укључује средства наведена под (а) овог члана; (д) „дете“ значи свако лице млађе од 18 година; (е) „жртва“ је свако физичко лице које је постало предмет трговине људима у смислу дефиниције из овог члана.
Резолуција Савета безбедности Уједињених нација 1325 (2000) –
једна је од најважнијих резолуција у области одбрамбене и безбедносне
политике. Правно је обавезујућа за све земље чланице УН, без потребе
за додатном ратификацијом. Посебно је значајна за жене које живе на
територијама под оружаним сукобима. Резолуција наглашава последице конфликата на жене и девојке и важност улоге жена у изградњи мира и безбедносне политике. У сагласности је са претходно донетим конвенцијама које се односе на жене, мир и безбедност. Резолуција, указује
на потребу повећања представљености жена на свим нивоима доношења одлука, у националним, регионалним и међународним институцијама и механизмима за превенцију, управљање и решавање конфликта.
Она потенцира важност пуног и равноправног учешћа жена и присуства у свим активностима за одржање и унапређење мира и безбедности. При томе се као посебно значајна апострофира улога жена у областима: превенције конфликта, конфликтима, периоду после конфликта,
безбедности и грађења и очувања мира.
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Интерно расељена лица – појединци и групе људи који су принуђени да напусте своје домове како би побегли од оружаног сукоба, свеопштег насиља, злоупотребе људских права или природних/људски
изазваних несрећа. Интерно расељена лица често напуштају своје домове због истог разлога као и избеглице, али остају у својим државама зато што не могу или не желе да прелазе државне границе ради уточишта
у другој земљи. Не постоје посебни међународни инструменти који покривају питања интерно расељених лица, међутим, они ће уживати
права дата постојећим међународним законима који штите основна
људска права појединца. Уједињене нације су 1998. године издале Водеће принципе о интерној расељености, како би се помогло властима и
хуманитарним организацијама у пружању заштите и подршке интерно
расељеним лицима.
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