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АУТОРСКИ ТИМ

Регионални приручник о спречавању и реаговању на родно засновану
дискриминацију, сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима
одбране и оружаним снагама земаља Западног Балкана припремили су чланови/
ице Регионалне радне групе које су именовала министарства одбране Босне и
Херцеговине, Црне Горе, Републике Северне Македоније и Републике Србије, уз
подршку SEESAC тима.
SEESAC жели да се захвали члановима/ицама Регионалне радне групе:
Министарство одбране Босне и Херцеговине
Бригадни генерал Мирсад Ахмић, Генерални инспектор МО БиХ
Мајор Енида Рамић, Инспекторица у генералном инспекторату МО БиХ
Пуковник Јосип Филиповић, Инспектор у генералном инспекторату МО БиХ
Гђа Жељка Благовчанин, Виша стручна сарадница у МО БиХ
Министарство одбране Црне Горе
Гђа Наташа Мијановић, Шефица Одсјека за планирање
људских ресурса у Директорату за људске ресурсе МО ЦГ
Капетаница Тања Катнић, Савјетница начелника Генералштаба за родна питања.
Војска Црне Горе
Министарство одбране Републике Северне Македоније

Напомена: У циљу бољег разумевања апстрактних појмова везаних за поједине
појавне облике дискриминације, у Приручнику су наведени бројни примери
родне дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања. Ти примери су
фиктивни и свака евентуална сличност са реалним случајевима дискриминације
је случајна и ненамерна. Примери добре праксе описују постигнућа и успехе
министарстава одбране земаља - партнера у регионалном пројекту „Јачање
регионалне сарадње у укључивању родне перспективе у реформи сектора
безбедности у земљама Западног Балкана“ на успостављању и развијању
механизама и пракси усмерених на спречавање родно засноване дискриминације.
Преглед регулативе, примери добре праксе, организација и начин рада органа
државне управе и статистички подаци односе се на период закључно са новембром
2020. Све информације добијене су од чланова/ица регионалне радне групе које су
именовала МО.

Потпуковница Антониела Станковска-Будимир,
Саветница за буџет и финансије у МО МКД
Потпуковник Орданче Тодоров, Командант, АРМ
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Потпуковник сц Дамир Јеина
Војни службеник Младен Дубовина
Др Невена Петрушић је пружила стручну подршку у изради Регионалног приручника.
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ПРЕДГОВОР
Центар за контролу лаког и малокалибарског наоружања у Источној и Југоисточној
Европи (SEESAC), Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и Савета за
регионалну сарадњу (RCC), од 2002. године подржава напоре на јачању капацитета
националних и регионалних актера за контролу и смањење ширења и злоупотребе
малокалибарског и лаког оружја у циљу повећања стабилности, сигурности
и развоја у Источној и Југоисточној Европи. Важан сегмент рада јесте јачање
регионалне сарадње на плану интеграције родне перспективе у сектор одбране и
јачање капацитета министарстава одбране и оружаних снага за имплементацију
родно-одговорних политика. Овај циљ остварује се кроз сарадњу UNDP SEESAC са
министарствима одбране држава Западног Балкана: Босне и Херцеговине, Црне
Горе, Републике Северне Македоније и Републике Србије, уз финансијску подршку
Министарства спољних послова Краљевине Норвешке и Министарства спољних и
европских послова Словачке Републике.
Један од облика регионалне сарадње усмерене на интеграцију родне перспективе
у политике и праксе система одбране јесте израда Приручника за спречавање
родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања у
министарствима одбране и оружаним снагама држава Западног Балкана (у наставку
текста – Приручник). Приручник је резултат тимског рада регионалне радне групе
састављене од именованих представника/ца министарстава одбране Босне и
Херцеговине, Црне Горе, Републике Северне Македоније и Републике Србије, уз
стручну и административну подршку Канцеларије UNDP SEESAC. Приручник је
конципиран као заједнички ресурс и израз је опредељења министарстава одбране
да проактивним деловањем обезбеде поштовање принципа родне равноправности,
једнаких могућности и недискриминације.
Надамо се да ће Приручник допринети повећању видљивости родне
дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања да би борба против
дискриминације постала делотворнија. Такође, Пруручник, је намењен родном
освешћивању и унапређењу родних компетенција свих запослених у системима
одбране, што представља основни предуслов за ефикасно спречавање и сузбијање
родно засноване дискриминације и стварање безбедног и пријатељског радног
окружења у коме се људско достојанство и интегритет поштују и уважавају као
највише заједничке вредности.
Ауторски тим
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ДИСКРИМИНАЦИЈА – свако неоправдано прављење разлике или неједнако
поступање, односно пропуштање поступања, у односу на лица или групе, као и
на чланове њихових породица или њима блиска лица, на отворен или прикривен
начин, које је засновано на њиховом личном својству.
ИНТЕГРИСАЊЕ РОДНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ - gender mainstreaming (енг.) – израз којим
се означава стратегија увођења родне равноправности у планирање, израду,
спровођење, надзор и вредновање јавних политика, закона, програма и мера;
јавне политике се креирају тако да одражавају потребе, приоритете и специфичан
положај жена и мушкараца, укључујући и жене и мушкарце из рањивих друштвених
група, и разматрају се ефекти тих политика на положај жена и мушкараца, уз
равноправно учешће жена и мушкараца у овим процесима. Увођење родне
равноправности у јавне политике има за циљ остваривање родне равноправности
у свим областима друштвеног и приватног живота. Стратегија „gender mainstreaming“ (енг.) преводи се различито: „системско увођење родне перспективе“,
„увођење родне равноправности у главне токове“, “родно освешћена политика“,
„уродњавање јавних политика“,„уродњавање“, „родна интеграција“, „интеграција
родне перспективе“ и др.
ЛИЧНО СВОЈСТВО – лично обележје особе које одређује њен физички, психолошки,
духовни, економски или друштвени идентитет. У лична својства спадају
разноврсна обележја по којима се људи разликују, као што су раса, националност,
држављанство, језик, пол, родни идентитет, инвалидитет, верска или политичка
убеђења, сексуална оријентација, здравствено стање, брачни и породични
статус и многа друга лична својства. У контексту дискриминације лично својство
представља основ дискриминације. Забрањено је вршити дискриминацију лица и
групе лица на основу било ког њиховог личног својства, како стварног тако и оног
за које се претпоставља да постоји.
MАРГИНАЛИЗАЦИЈА – означава искључивање припадника одређених група
из друштва, односно њихово „гурање“ на маргине друштва, чиме им се отежава
приступ добрима и услугама и остваривање права.
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МОБИНГ – злостављање на раду које укључује активно или пасивно понашање
према запосленој особи или групи запослених особа које се понавља и има за
циљ повреду људског достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета,
чиме се изазива страх и ствара понижавајуће и увредљиво радно окружење.
Мобинг је облик психичког и/или физичког насиља које доводи до тога да се особа
изолује и напусти посао због систематског и континуираног притиска. Мобинг
може да спроводи послодавац у својству физичког лица или одговорна особа код
послодавца са својством правног лица, као и запослени/запослена или група
запослених. За разлику од дискриминације, која је увек везана за лично својство,
мобинг може да се заснива на личној нетрпељивости или на професионалним
циљевима за постизање којих се не бирају средства. Мобинг може, али не мора да
има везе са родно заснованом дискриминацијом.
НЕГАТИВНЕ ПРЕДРАСУДЕ – упорно одржавани негативни ставови о припадницима
одређене друштвене групе, који се не заснивају на познавању и озбиљном
промишљању, већ представљају неутемељено и неаргументовано мишљење.
НЕПОСРЕДНА ДИСКРИМИНАЦИЈА – стављање лица или група лица, због неког
њиховог личног својства, у неповољнији положај, актом, радњом или пропуштањем,
у односу на друга лица у истој или сличној ситуацији.
ПОЛ – реч којом се означавају биолошке разлике између мушкараца и жена; жене су
носиоци XX, а мушкарци XY хромозомског пара и имају имају различите улоге у процесу
репродукције; ове разлике између мушких и женских особа, које су универзалне,
очигледне и по правилу непроменљиве, постоје у свим временима и у свим друштвима,
без обзира на услове живота, социјални статус, етничко или расно порекло.
ПОСЕБНЕ (АФИРМАТИВНЕ) МЕРЕ – законске и друге мере које се предузимају
у корист друштвених група које се фактички налазе у неједнаком положају у
односу на остале грађане, како би достигле пуну (супставнтивну) равноправност.
Посебним мерама, које су привременог карактера, исправљају су последице
дугогодишње системске дискриминације и убрзава процес остваривања суштинске
равноправности. Зато посебне мере не представљају дискриминацију.
РАЊИВЕ ГРУПЕ – друштвене групе којима је, због специфичне разлике у односу
на општу популацију, потребна додатна подршка да би се њени припадници
равноправно укључили у животне токове заједнице; због свог друштвеног положаја,
рањиве групе су изложене већем ризику од дискриминације (на пример: деца, особе
са инвалидитетом, старије особе, особе другачије сексуалне оријентације итд.)
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РОД – означава друштвено одређене улоге, понашања, активности и
карактеристике, које дато друштво сматра прикладним за жене и мушкарце.
Ставови и понашања које једно друштво прописује женама и мушкарцима научени
су и променљиви. Појам „род“ се често изједначава са појмом „пол“. Треба уочити
да та два појма нису синоними јер је пол биолошки условљен и по правилу
непроменљив, за разлику од рода који има широк распон варијација унутар и
између култура.
РОДНА АНАЛИЗА – утврђивање разлика у условима, потребама, заступљености,
приступу ресурсима, контроли средстава, моћи одлучивања, итд. између жена и
мушкараца, на основу родних улога које су им приписане.
РОДНИ ИДЕНТИТЕТ – односи се на лично схватање сопственог рода, који може и
не мора да се подудара са полом, односно полно задатом родном улогом; родни
идентитет је доживљај који особа има о сопственом телу, што укључује и могућност
да тело коригује и мења хормонским или хируршким путем, али и да сопствено
родно одређење испољава понашањем, одевањем, говором, гестикулацијом
и сл. Највећи број људи се родно одређује у складу са својим биолошким полом,
доживљавајући себе као мушкарца, односно као жену, али родни идентитет неких
људи се разликује од пола одређеног при рођењу и понекад превазилази бинарну
родну поделу.
РОДНО ИЗРАЖАВАЊЕ – начин на који особа изражава свој родни идентитет
путем облачења, понашања, изгледа, говора, невербалне комуникације и др. Свака
особа се на неки начин родно изражава јер је то неодвојив део идентитета сваке
индивидуе.
РОДНА ЈЕДНАКОСТ – „gender equity“ (енг.) – праведан третман жена и мушкараца,
у складу са њиховим потребама и са принципом једнакости свих људи. Да
би третман био једнак, потребно је узети у обзир околности које су довеле до
различитог третмана жена и мушкараца. Родна равноправност је циљ до кога се
долази кроз родну једнакост.
РОДНА ПЕРСПЕКТИВА – уважавање родних разлика у планирању, изради и
спровођењу јавних политика.
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РОДНА РАВНОПРАВНОСТ – „gender equality“ (енг.) – равноправно учешће оба
пола у свим областима друштвеног и приватног живота, као и њихов равноправан
положај, једнаке могућности за остваривање права и једнаку корист од остварених
резултата; родна равноправност је супротна родној неравноправности, а не родним
разликама; као правни принцип, родна равноправност промовише пуно учешће
жена и мушкараца у друштву.
РОДНЕ УЛОГЕ – скуп карактеристика, начина понашања, ставова, активности,
норми, обавеза и очекивања које одређено друштво или култура додељује и
захтева од особа с обзиром на њихов прописани пол. Родна правила се усвајају
у процесу социјализације, примарно у породици, а преносе и одржавају путем
образовања, медија, друштвених обичаја, религије, културе, уметности и др. Ово
научено понашање сачињава родни идентитет и одређује родне улоге.
СЕКСИЗАМ – веровање да је један од полова инфериоран, мање способан и мање
вредан у односу на други (нпр. изражавање става да су жене неспособне да се баве
политиком). Потиче од енглеске речи сеx – пол). Овај појам обухвата и мизогинију –
мржњу према женама, као и мизандрију – мржњу према мушкарцима.
СЕКСУАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – емоционална и сексуална привлачност према
лицима одређеног пола. С обзиром на сексуалну оријентацију, постоје особе које
привлачи супротни пол (хетеросексуалне особе). Постоје, такође, и особе другачије
сексуалне оријентације које привлачи исти пол (лезбејке и гејеви), особе које
привлаче оба пола (бисексуалне особе).

ТРАНСРОДНЕ ОСОБЕ – заједнички назив за све особе чији се родни идентитет
разликује од пола одређеног при рођењу; могу бити различитих родних
идентитета, изражавања и понашања, који се не доводе у везу са њиховим полом и
традиционалним поимањем родних улога у друштву; трансродне особе могу имати
потребу за физичком модификацијом свог тела, мада има и оних које немају потребу
за тим; трансродне особе понекад превазилазе поделу на мушки и женски род
својим не-бинарно одређеним идентитетима. Транс мушкарци – особе којима је при
рођењу одређен женски пол, а које имају мушки родни идентитет. Транс мушкарци
најчешће трајно живе као мушкарци и могу, али не морају, проћи кроз процес
прилагођавања пола путем хормонске терапије и/или хируршких интервенција
прилагођавања пола. Транс жене – особе којима је при рођењу одређен мушки пол,
а које имају женски родни идентитет. Транс жене најчешће трајно живе као жене
и могу, али не морају, проћи кроз процес прилагођавања пола путем хормонске
терапије и/или хируршких интервенција прилагођавања пола.
ПОСРЕДНА ДИСКРИМИНАЦИЈА – стављање лица или група лица, због њиховог
личног својства, у неповољнији положај, актом, радњом или пропуштањем које је
привидно засновано на начелу једнакости и забране дискриминације, осим ако је
то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена
и нужна.

СТЕРЕОТИПИ – широко прихваћене поједностављене идеје о одређеним
групама; уверења, паушални ставови, унапред створена негативна мишљења о
одређеној групи, при чему се свим припадницима групе приписују иста обележја
и негирају њихове индивидуалне карактеристике. Родни стереотипи су чест узрок
неравноправног положаја жена и мушкараца у породици и друштву.
ТРАНСПОЛНЕ ОСОБЕ – особе чији је доживљај родног идентитета другачији од
пола при рођењу. Трансполне особе најчешће желе да физички модификују своје
тело (путем хормонске терапије и/или хируршких интервенција) да би ускладиле
своје тело са родним идентитетом.
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УВОД

Регионални Приручник o спречавању и реаговању на родно засновану
дискриминацију, сексуално узнемиравање и злостављање у министарствима
одбране и оружаним снагама држава Западног Балкана (Приручник) написан је са
циљем да повећа капацитете унутрашњих механизама за спровођење политике
родне равноправности и једнаких могућности и, пре свега, да послужи као збирка
практичних алата за препознавање, спречавање и сузбијање свих облика родно
засноване дискриминације.
Регионални Приручник је превасходно намењен особама у министарствима
одбране и оружаним снагама непосредно задуженим за решавање случајева
родне дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања. Приручник ће
такође корисно послужити и свима који учествују у креирању и спровођењу родно
одговорних политика у сектору одбране, али и онима који желе да се ближе упознају
са појавним облицима родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања
и злостављања како би умели да их препознају и реагују на адекватан начин.
Приручник интегрише родно релевантна знања и искуства из четири државе
Западног Балкана, односно четири система одбране. Представља резултат
заједничког рада чланова и чланица Радне групе коју је чинило осам именованих
представника/ца четири министарства одбране. Радна група је, удруживши
своја знања и искуства кроз радионице и рад у мањим групама, у периоду од
септембра 2019. до септембра 2020. године, осмислила концепт, припремила
прилоге и уобличила коначни текст Приручника. Овај партиципативни процес
пружио је члановима и чланицама Радне групе прилику за размену идеја и
међусобно упознавање са искуствима и примерима добре праксе и ојачао сарадњу
министарстава одбране и оружаних снага држава Западног Балкана на плану јачања
механизама за сузбијање и заштиту од родно засноване дискриминације и допринео
ефикаснијој интеграцији родне перспективе у процесе реформи система одбране.
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УВОД

Приручник је тематски подељен на пет поглавља. У првом поглављу изложени
су концепти једнакости и родне равноправности, објашњена је суштина
дискриминације, као друштвеног и правног феномена, као и различити облици и
начини испољавања родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања
и злостављања. Друго поглавље посвећено је међународним стандардима и
правном, стратешком и институционалном оквиру родне равноправности и
политике једнаких могућности у свакој од држава. У оквиру трећег поглавља дат
је преглед мера и примера добре праксе на плану спречавања родно засноване
дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања у оружаним снагама и
промоције принципа равноправности и недискриминације, као једног од базичних
принципа у реформи сектора одбране. Четврто поглавље пружа преглед механизама
заштите од родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања. Презентовани су механизми зашите на међународном и регионалном
нивоу, као и механизми заштите на нивоу држава. Посебна пажња посвећана је
интерним механизмима заштите од родно засноване дискриминације, сексуалног
узнемиравања и злостављања у систему одбране. Презентоване су неформалне
процедуре засноване на принципима ресторативне правде, као и формалне
процедуре које се спроводе ради утврђивања дискриминације, сексуалног
узнемиравања и злостављања и изрицања одговарајућих мера. У оквиру овог
одељка објашњена је и примена теста дискриминације, сложеног процеса који
захтева специфична знања и вештине и одговарајуће вредносне судове. Приказани
су и различити облици помоћи и подршке која се пружа жртвама дискриминације
током трајања и након окончања поступка. У последњем, петом приказани су
различити модели за прикупљање релеватних података, који су у оружаним
снагама развијени у циљу перманентног праћења и анализе стања у остваривању
родне равноправности и недискриминације.

УВОД
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1. РАВНОПРАВНОСТ И
НЕДИСКРИМИНАЦИЈА
- ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Садржина и домети принципа једнакости могу бити различити1. Генерално, овај
принцип јавља се у три облика: формална једнакост, супстантивна (суштинска)
једнакост 2 и инклузивна једнакост.
Формална једнакост (једнакост de iure) подразумева да су сви једнаки пред
законом, да су „равни у правима“, тј. да им припадају иста права и исте слободе. Из
тога произлази да свима треба гарантовати иста права и слободе и према свима
треба поступати исто (једнако). Формална једнакост не разматра и не уважава
разлике међу људима. Њен фокус је на захтеву да се према лицима која се налазе у
истој или сличној ситуацији поступа на исти начин, тј. да њихов третман буде исти,
без обзира на разлике које међу њима постоје.
Негативна страна овако схваћеног модела једнакости огледа се у томе што су
његови домети веома скромни. С друге стране, формална једнакост одржава,
па чак и продубљује стварну неједнакост у друштву, јер не уважава разлике и
неједнаке друштвене позиције у којима се припадници/це појединих друштвених
група налазе. Због тога једнако поступање према неједнакима у пракси доводи
до још већих неједнакости. Тако, на пример, правило које захтева висок ниво
формалног образовања као предуслов за запошљавање, иако примењено
подједнако на све, има за последицу искључивање многих који су били изложени
препрекама у образовању, као што су, на пример особе са инвалидитетом које су
током школовања често суочене са физичким баријерама (у случају корисника/ца
инвалидских колица), као и другим врстама како физичких и социјалних баријера.

1.1. Опште напомене
У савременом друштву равноправност људи представља кључни морални и правни
принцип. Овај принцип значи да су сви људи подједнако вредни поштовања и да
су једнаки у достојанству и правима. Иако борба за једнакост датира из античких
времена, све до XIX века био је општеприхваћен став да људи природно нису
једнаки. Идеја опште једнакости људи коначно је прихваћена и прокламована тек
после Другог светског рата, у Универзалној декларацији о људским правима из
1948. године. Данас је принцип једнакости уткан у темеље модерног права и срж је
целокупног концепта људских права. У том смислу ово право се јавља као „потпорно
право“, јер је услов уживања свих осталих људских права, али је оно, само по себи,
посебно људско право – право које обавезује сваког и ужива самосталну заштиту.
Његов циљ јесте да се створе претпоставке да свако на равноправној основи са
другима може да ужива сва гарантована права, што у неким ситуацијама захтева
уважавање, а у неким игнорисање разлика међу људима, како би се постигла
равноправност.
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Супстантивна (суштинска) једнакост (једнакост de facto) шира је од формалне
једнакости и подразумева да људи могу стварно да уживају гарантована права
и имају једнак приступ свим добрима којима друштво располаже. Супстантивна
једнакост уважава чињеницу да су појединим групама људи, због неког њиховог
личног својства, вековима ускраћивана права, због чега је њихов положај у
1 Овде се разрађује појам једнакости, док се даље у тексту објашњава однос појма једнакости и равноправности
и разлози због којих једнако поступање у неким случајевима може да доведе до неравноправности. Појам
родне равноправности је детаљно објашњен у поглављу 2.3 овог Приручника.
2 McCradden, C. The New Concept of Equality, 2003; The Ideas of Equality and Non-Discrimination: Formal and
Substantive Equality, Equal Rights Trust, London, 2007; Gosepath, S., The Principles and the Presumption of Equality, in: Carina Fourie, Fabian Schuppert and Ivo Wallimann-Helmer (eds), Social Equality: On What It Means to Be
Equals, Oxford University Press, New York, 2015; Маринковић, Т. Правна и суштинска једнакост – концептуална
разграничења, у: Судска грађанскоправна заштита од дискриминације, (Невена Петрушић ур.), Београд:
Повереник за заштиту равноправности, Правосудна академија, 2012.
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друштвеној заједници гори у односу на остале чланове заједнице. Због тога њихова
могућност приступа правима и јавним ресурсима није равномерно расподељена
унутар друштвене заједнице. Из таквог стања произлази захтев да се према
неједнакима поступа неједнако, у мери њихове неједнакости. Ова разлика у третману
не нарушава принцип једнакости, већ је, напротив, у функцији њеног остваривања.
ПРИМЕР: Историју цивилизације обележавају неравноправност полова и
подређеност жене мушкарцу. У војсци, а и у друштву уопште, женама многа
права, позиције и ресурси нису били доступни. Због традиционалног схватања
да је војска “мушки простор” и да женама није место у војничким редовима,
жене су у војсци углавном биле радно ангажоване као цивилна лица на
медицинским и административним пословима. Овакво стање се постепено
мења предузимањем одговарајућих посебних мера како би у свим областима,
укључујући и војску, жене имале не само једнака права, већ и једнаке
могућности за приступ правима, друштвеним позицијама и ресурсима.
Инклузивна једнакост је нови модел равноправности, који захтева исправљање
постојећих друштвено-економских неједнакости и отклањање препрека за пуну
друштвену инклузију како би се свима обезбедило да уживају сва права и користе све
ресурсе заједнице на равноправној основи са другима. Концепт инклузивне једнакости
заснован је на ставу да разлике међу људима, које проистичу из њихових личних
својстава, представљају ствар људског достојанства и израз су разноврсности људске
врсте. Фокус овог концепта је на изједначавању услова за уживање свих права, што
подразумева да у одређеним ситуацијама разлике међу људима буду игнорисане, док
у неким ситуацијама те разлике треба да буду уважене како би се постигла суштинска
једнакост (График 1).
Различити модели једнакости повезани су са различитим садржајима једнакости:
концепт једнаких права, концепт једнаких исхода и концепт једнаких могућности.
Концепт једнаких права ограничен је на једнакост у правима, и његов правни израз је
једнакост пред законом.

Формална једнакост

Суштинска једнакост

График 1: Формална и суштинска једнакост (аутор: Robert Wood Johnson Foundation)

Концепт једнаких могућности је својеврсни компромис између концепта једнаких
права и концепта једнаких исхода. Овај концепт не отклања неједнакости између
неједнаких, већ је заснован на идеји изједначавања стартних позиција како би се
отклониле последице дискриминације у прошлости и структуралне дискриминације
којој су поједине друштвене групе изложене. На пример, Роми су вековима изложени
структуралној дискриминацији у свим областима живота, па је потребно одговарајућим
мерама отклонити препреке и осигурати једнаке шансе за приступ друштвеним
добрима (о структуралној дискриминацији видети шире у поглављу 2.5.2). Стварање
једнаких могућности треба да допринесе изградњи правичног друштва у којем свака
особа има могућност да развије све своје потенцијале и пружи пуни допринос развоју
друштва, учествујући равноправно са другима у економском, друштвеном, политичком
и културном животу заједнице. Примена принципа једнаких могућности у односу на
жене и мушкарце значи стварање услова за једнако уживање права жена и мушкараца
кроз њихово равноправно учешће у политичкој, економској, културној и свим другим
областима живота и једнако уживање користи од напретка заједнице.

Концепт једнаких исхода подразумева да су приближно изједначени општи услови
живота свих људи у једном друштву, односно, да је сваком појединцу и породици
обезбеђен одговарајући минимум услова живота. Постизање ове врсте једнакости
захтева трансфер прихода или богатства од богатијих ка сиромашним и усвајање
посебних мера за смањење и укидање постојећих неједнакости. Концепт једнаких
исхода иде даље од једнакости пред законом и обухвата једнаку корист од закона.

Правни израз једнаких могућности јесте не само једнакост пред законом, већ и
једнакост по закону, а правни инструмент којим се једнаке могућности стварају јесу
посебне мере, чији је циљ да убрзају пут до супстантивне (суштинске) равноправности
оних група које су историјски лошије третиране.
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1.3. Родна равноправност

1.3.2. Значај родне равноправности
за појединце/појединке и друштво

1.3.1. Појмовно одређење
Родна равноправност проистиче из општег принципа једнакости и недискриминације
и подразумева једнака права, одговорности и могућности за жене и мушкарце,
девојчице и дечаке, као и за особе другачијих родних идентитета3. У законима се
још увек говори о равноправности полова, што представља ужи појам од родне
равноправности. Израз “родна равноправост” указује да циљ њеног остваривања
није да жене и мушкарци постану исти, већ да буду равноправни. То подразумева
афирмисање принципа правне и фактичке једнакости, уз уважавање разлика
између мушкараца и жена, али и промену окружења у коме су жене у подређеном
положају, чиме се обезбеђују равноправни положај и једнаке могућности за све.

Родна равноправност је такво стање у коме су жене и мушкарци, као и особе чији
родни иденитет превазилази ову бинарну поделу, једнако видљиви, равноправно
учествују у свим сферама јавног и приватног живота и имају једнак приступ свим
друштвеним ресурсима и једнаке користи од напретка заједнице.
Родна равноправност подразумева да се родне разлике у једнакој мери уважавају,
вреднују и подржавају, уз сагледавање контекста у коме се остварују. То подразумева
да могућности за уживање права не буду ограничене полом/родом, већ да имају
слободу да праве изборе без органичења наметнутим стереотипним родним улогама.
3 Родни идентитет неких особа је небинарно одређен, односно одступа од традиционалних родних идентитета
жена и мушкараца. Детаљније се тиме бави поглавље 2.7.4. – Родно заснована дискриминација.

Родна равноправност подразумева једнака права жена и мушкараца, девојчица
и дечака, као и једнаку видљивост, оснаживање, одговорност и партиципацију у
свим сферама јавног и приватног живота. Такође подразумева једнак приступ и
дистрибуцију ресурса између жена и мушкараца – дефиниција Савета Европе.
— Извор: Council of Europe Gender equality strategy 2018-2023, Council of Europe, Strasbourg, 2018.

Два су основна разлога за промовисање родне равноправности. Прво,
равноправност жена и мушкараца, једнака права, могућности и одговорности,
питање је људских права и социјалне правде. У том смислу, родна равноправност
је основно људско право, које обезбеђује да свако може да развије своје личне
потенцијале и прави изборе, без ограничења наметнутих строгим родним улогама.
Друго, родна равноправност је предуслов одрживог развоја усредсређеног на
људе, што подразумева да перцепције, интересовања, потребе и приоритети жена
и мушкараца буду узети у обзир јер су неопходни за остваривање и обогаћивање
развојних процеса.
У савременом свету родна равноправност се сагледава као основ мирног,
просперитетног и одрживог света. На глобалном нивоу општеприхваћен је
став да оснаживање жена и девојчица и остваривање родне равноправности
представљају кључ економског и друштвеног напретка и један од основних
предуслова за инклузиван, демократски и одрживи развој. Зато је у УН Агенди
одрживог развоја 2030. оснаживање жена и девојчица и остваривање родне
равноправности предвиђено као 5. циљ, од укупно 17 циљева одрживог развоја
утврђених овом агендом. Очекивани резултати остваривања 5. циља јесу укидање
свих облика дискриминације и насиља над женама, укључујући насиље од стране
интимних партнера, сексуално насиље и штетне праксе, као што су дечији, рани
и насилни бракови и обрезивање женских гениталија и сл., стварање услова да
жене имају бољи приступ плаћеном запослењу, сексуалном и репродуктивном

одговорности и могућности жена и мушкараца неће зависити од тога јесу ли
рођени као мушко или женско. Родна равноправност подразумева да се интереси,
потребе и приоритети и жена и мушкараца узимају у обзир, уз препознавање
разлика између појединих група жена и мушкараца. Родна равноправност није
„женско питање“, већ треба да се тиче и у потпуности ангажује и мушкарце и
жене. Равноправност жена и мушкараца је питање људских права и предуслов и
показатељ одрживог развоја усредсређеног на људе.

Равноправност жена и мушкараца (родна равноправност) односи се на једнака
права, одговорности и могућности жена и мушкараца и девојчица и дечака.
Равноправност не значи да ће жене и мушкарци постати исти, већ да права,

— Извор: Gender mainstreaming: strategy for promoting gender equality,
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UN, Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, 2001).
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здрављу и репродуктивним правима, као и стварну моћ одлучивања у јавној и
приватној сфери, чиме ће се додатно осигурати да развој буде правичан и одржив.
Равноправно учешће мушкараца и жена у доношењу одлука у свим областима и
на свим нивоима одлучивања представља предуслов за успешно спровођење
политике родне равноправности.
Родна равноправност је у интересу не само жена, већ и мушкараца, јер остваривање
родне равноправности доприноси добробити и унапређењу квалитета живота и
жена и мушкараца. Од равноправног учешћа жена и мушкараца у свим областима
корист има читаво друштво, јер се за друштвени развој користе креативност,
способности и таленти свих људи. Искуство показује да постоји снажна веза између
родне неравноправности и сиромаштва. Родна перспектива је кључ за разумевање
сиромаштва јер су и улазак и излазак из сиромаштва родно специфични (Poverty,
gender and intersecting inequalities in the EU, EIGE, Vilnus, 2016, 11). Спровођење
политике родне равноправности и унапређење положаја рањивих група жена и
мушкараца доприноси смањењу неједнакости у друштву и социјалној правди.
Крајњи циљ родне равноправности јесте да људи живе у срећнијем и богатијем
друштву, у коме и жене и мушкарци имају једнак приступ ресурсима и једнако
располажу оствареним резултатима. Зато су на дужи рок не само етички исправна
већ и економски исплатива сва улагања у родну равноправност.
Родна равноправност представља фундаментално људско право, базични
принцип демократије и предуслов друштвеног развоја. Да би се остварила,
родна равноправност мора бити не само правно прокламована, већ и успешно
реализована, што захтева активно и равноправно учешће жена и мушкараца у
одлучивању, креирању и спровођењу родно одговорних јавних политика у свим
областима политичког, економског, друштвеног и културног живота.

1.3.3. Значај родне равноправности у оружаним снагама
У оружаним снагама, као и у другим деловима сектора безбедности, уважавање
различитих потреба и приоритета жена и мушкараца и коришћење њихових
разноврсних знања, вештина и компетенција од кључне је важности за ефикасно и
успешно остваривање мисије и улоге савремених оружаних снага чије је деловање
све више усредсређено на управљање кризама, пружање мировне подршке и
хуманитарне операције.4
Задовољавање различитих безбедносних потреба жена и мушкараца и различитих
слојева становништва, подразумева сагледавање безбедносних претњи и ризика
из родне перспективе, што захтева разумевање различитих позиција и друштвених
улога које жене и мушкарци и поједине групе жена и мушкараца имају у одређеном
друштву.
Искуство показује да сукоби и хуманитарне кризе различито погађају мушкарце,
жене, девојчице и дечаке, а војне операције вођене у областима у којима су културе
и родне улоге различите, учинили су очигледним да родна перспектива мора бити
саставни део свеобухватног приступа цивилно-војним кризама.5 Увођење концепта
људске безбедности и узимање у обзир родне перспективе у војним операцијама
побољшава њихову ефикасност јер се у планирању и спровођењу активности
сагледава како безбедносни и одбрамбени аспекти утичу на мушкарце и жене,
дечаке и девојчице, чиме се стварају услови да активности буду усмерене на
безбедност и добробит целокупног становништва. На тај начин родна перспектива,
постаје средство која унапређује способност војске у препознавању различитих
безбедносних потреба проистеклих из различитих друштвених улога, у процени
претњи као што су сексуално насиље, трговина људима, у процени и реаговању
у различитим ситуацијама хуманитарних криза проузрокованих било људским
деловањем или екстремним природним непогодама.
С друге стране, за ефикасно обављање задатака које оружане снаге данас имају
у комплексном безбедносном окружењу, неопходна су комплементарна знања,
вештине и компетенције жена и мушкараца.6 Истраживања показују да је родна
равноправност једна од важних компоненти у спречавању сукоба зато што је
4 NATO Committee on gender perspectives, Handbook for delegates, Version 2010, 7; CWINF Guidance for NATO
gender mainstreaming.
5

Исто.

6 NATO Committee on gender perspectives, Handbook for delegates, Version 2010, 10; CWINF Guidance for NATO
gender mainstreaming, 10.
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виши ниво родне равноправности повезан са одрживим развојем и нижим нивоом
насиља у међуљудским односима, те на тај начин смањује вероватноћу сукоба.7
Стога је учешће жена на свим нивоима кључно за успех у процесима и напорима
који се улажу у изградњу и очување мира. Учешће жена у војним операцијама
доприноси позитивној промени перцепције о оружаним снагама, као институције
која је у стању да сагледа родне димензије свих безбедносних изазова, ризика и
претњи по људску безбедност и на њих адекватно одговори. Да би се ови циљеви
остварили, неопходно је повећање заступљености жена у систему одбране и
њихово равноправно учешће у процесима доношења одлука, односно у креирању и
спровођењу политика у којима се знања и искуства жена и мушкараца допуњују и
обогаћују својим међусобним разликама.8
Интегрисање родне перспективе саставни је део процеса реформе сектора
безбедности широм света,9 без обзира на то што међу државама постоје знате
разлике у садржају, форми, циљевима и дометима реформе сектора безбедности.
Последњих година значајно је повећана свест о родним питањима и приметни
су позитивни помаци у препознавању потенцијала и доприноса жена на плану
унапређења ефикасности деловања оружаних снага. Захваљујући бројним
активностима на плану мотивисања и привлачења жена у оперативни састав
војске, остварени су значајни резултати у повећању заступљености жена у
оружаним снагама, чиме су ублажени родни дисбаланси у институцијама система.
Убрзању овог процеса допринела је и Резолуција Савета безбедности Уједињених
нација (РСБУН) 1325, која указује на нераскидиву повезаност међународног мира
и безбедности, родне равноправности и женског лидерства.10 Тај процес је ојачала
УН Агенда одрживог развоја 2030, којом је оснаживање жена и промовисање родне
равноправности утврђено као један од циљева глобалног развоја. Истовремено,
улажу се напори у успостављању ефикасних унутрашњих механизама за
превенцију и заштиту од родне дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања, као и других родно заснованих противправних понашања како би
се особљу у систему одбране обезбедило сигурно и пријатељско радно окружење.

Реформа сектора безбедности у државама Западног Балкана, као један од
кључних аспеката процеса демократизације и модернизације друштва, заснована
је на поштовању људских права, демократској контроли и јавном надзору,
транспарентности и владавини права. У овом процесу један од кључних изазова
јесте изградња модерних оружаних снага у складу са сопственим стратешким
приоритетима и финансијским могућностима. Реформа сектора безбедности
треба да допринесе бољем сагледавању безбедносних потреба, а тиме и повећању
безбедности за целокупну популацију, како мушку, тако и женску, без обзира на
животну доб. Интеграција родне перспективе представља једну од кључних
претпоставки ефикасности институција у сектору безбедности. Како би били
сигурни да чувају безбедност целе популације, сви актери у области безбедности
треба да имају разумевање родне перспективе при анализирању, планирању и
извођењу активности усмерених на очување људске безбедности.
Упркос оствареним резултатима, свуда у свету сектором безбедности и даље
доминирају мушкарци. У многим системима оружаних снага још увек су
распрострањени негативни ставови према женама у војсци, који одражавају
традиционалне и дубоко укорењене родне стереотипе и предрасуде у друштву. То је
један од разлога недовољне заступљености жена у појединим секторима одбране и
у неједнаком су положају у погледу могућности приступа појединим формацијским
местима у војсци. Оваква ситуација је присутна свуда у свету, па тако и у системима
одбране држава Западног Балкана.11 Превазилажење ових ограничења захтева
системско интегрисање родне перспективе у министарствима одбране (МО)
и оружаним снагама (ОС) и даљи рад на унапређењу родне равноправности и
ефикасном спречавању свих видова родно засноване дискриминације и насиља.

10 Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United
Nations Security Council resolution 1325, New York: UN Women; Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Peace Research Institute Oslo, 2017.

11 С обзиром на то да је женама тек однедавно доступно војно школовање, оне су највише заступљене на
хијерархијски најнижим позицијама. Жене су најзаступљеније у тзв. другим службама у оружаним снагама,
у које спадају: цивилна лица у војној служби, медицинско особље, административно особље, војна полиција,
резервисти са пуним радним временом или са пола радног времена итд. Жене чине између 4,46% и 9,54% свих
официра оружаних снага држава Западног Балкана. Процентуални удео жена међу подофицирима креће се
између 2,03% до 11%, док је њихов удео међу професионалним војницима од 5% до 15,68%. У поређењу са 2012.
годином, забележен је пораст броја девојака заинтересованих за студирање на Војним академијама, тако је од
кадета који су добили прве официрске чинове у школској 2012/2013. години било 26,94% девојака у Републици
Србији и 23.8% у Републици Северној Македонији, док је за школску годину 2019/2020, тај проценат порастао
на 37% у Р. Србији и на 32% у Републици Северној Македонији. Положај жена у оружаним снагама држава
Западног Балкана, Београд: UNDP SEESAC (студија у припреми, подаци прикупљени током 2020. године).
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7 PfPC SSRWG and EDWG, Handbook on Teaching Gender in the Military, Geneva: DCAF and PfPC, 2016, Teaching
gender in the military, Geneva: DCAF and PfPC, 2016..
8

Положај жена у оружаним снагама држава Западног Балкана (ур. Бојана Балон), Београд: СЕЕСАЦ, 2014.
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1.4. Једнакост и недискриминација
Једнакост и недискриминација имају карактер и принципа и права, међусобно су
повезани и представљају две стране “исте медаље”. Дискриминација је повреда
принципа једнакости, а остваривање принципа једнакости подразумева одсуство
дискриминације.

1.5. Дискриминација као друштвена појава
Термин потиче од латинског глагола discriminare – што значи одвајати, правити
разлику. Иако нема ни негативно ни позитивно значење, овај термин је временом
добио негативну конотацију и данас се користи као синоним за неоправдано
разликовање људи.
Историја цивилизације показује да су неки облици дискриминације, као што су
расизам и сексизам, били уобичајени и широко друштвено прихваћени. Биолошке
разлике међу људима су у многим периодима људског друштва злоупотребљаване
у циљу оправдања „ниже“ и „више“ расе. Тиме се оправдавао систем касти у
Индији, расни поредак у колонијама, нацистички режим у Европи, апартхејд у
Јужној Африци, геноцид у Руанди и др.12 Током историје широко је прихваћена и
спровођена идеологија сексизма. У старој Грчкој и Риму положај жена био је тек
нешто мало бољи од ропског, а читав средњи век обележен је обесправљеношћу
жена13. Почетком 20. века тек у само неколико држава женама је било признато
право гласа, а и данас има држава у којима је оно женама ускраћено.14 У многим
државама жене су и даље недовољно заступљене у политичком и јавном животу,
што добро илуструју подаци о броју жена у органима законодавне и извршне
власти.
Свет се мења, а са њим и људи, па оно што је пре сто година био друштвено
прихватљив начин опхођења према другима и другачијима, данас више није.
12 Јањић, Д. Расизам, Енциклопедија политичке културе, Београд, 1993; Benedek, W. Gidens, Е. Социологија,
Подгорица, ЦИД, 1997; Хантингтон, С. Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998; Арент, Х. Извори
тоталитаризма, Београд: Феминистичка издавачка кућа, 1999; Николова, M. Understanding human rights, Manual
on human rights education, ERC, NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien – Graz 2012.
13 Јовановић, М. Августово брачно законодавство, Београд, Правни факултет, 1994; Јовановић, М. Коментар
старог римског ius civile, књига прва Leges regiae, Ниш: Центар за публикације правног факултета у Нишу,
2002; Хусеинспахић, А. Tutela mulierum и правни положај жене у старом вијеку, Анали Правног факултета
Универзитета у Зеници, 4/2008.

Временом је дискриминација постала морално неприхватљива и изричито је
законом забрањена, а једнакост људи постала је кључни морални и правни
императив. То је основ за изградњу праведних и инклузивних друштава у којима
је свакој особи, независно од пола, националности, вере, сексуалне оријентације
или било ког другог личног својства, омогућено да ужива једнака права, да под
једнаким условима развија своје потенцијале, користећи све ресурсе којима
друштво располаже, дајући тиме допринос развоју друштва.
Као друштвена појава, дискриминација има много димензија – правну, политичку
и социјалну, а испољава се на разноврсне начине и има различите облике. Зато је
тешко дати једну општу дефиницију дискриминације. Ако се занемаре појединости,
могло би се рећи да је дискриминација неповољнији третман лица или групе лица
због неког њиховог личног својства, као што су раса, пол, националност/етничко
порекло, вероисповест, сексуална оријентација, инвалидитет, здравствено стање
или неко друго лично својство.

1.5.1. Узроци дискриминације
Упркос прокламовању принципа једнакости и недискриминације, дискриминација
се среће у свим културама и друштвеним заједницама. Она није страна ни државама
са развијеним и стабилним демократским институцијама, као ни онима које их
тек установљавају. На такво стање утичу бројни фактори, укључујући и широко
распрострањене стереотипе и предрасуде, недовољно развијену културу људских
права, конформизам, нетолеранцију и др.
У корену дискриминације су стереотипи и предрасуде према припадницима/цама
појединих друштвених група. Сликовито речено, дискриминација је „предрасуда у
акцији“.
Стереотипи су широко прихваћене поједностављене идеје о одређеним
групама, односно, уверења, паушални ставови, унапред створена мишљења
о одрeђеној групи, при чему се свим припадницима/цама групе приписују
иста обележја и негирају и занемарују њихове индивидуалне карактеристике.
Примери: Италијани су одлични уметници, Немци су хладни, Роми су лењи итд.

14 Обренић, Д. Право гласа жена, Додатак 1 и 2, у: Неко је рекао феминизам, (пр. Адријана Захаријевић),
Сарајево, Сарајевски отворени центар, 2012.
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Предрасуде су упорно одржавани негативни ставови и емоције према
припадницима/ припадницама одређених друштвених група, који се не
заснивају на познавању и озбиљном промишљању, већ представљају
неутемељено и неаргументовано мишљење.
ПРИМЕРИ: веровање да постоје урођене разлике међу расама, при чему се
сматра да је једна супериорнија у односу на остале (расизам); ниподаштавајући
став према старијим особама (ејџизам); мржња према особама другачије
сексулане оријентације, који се сматрају грешним, неморалним, болесним
и инфериорним у односу на хетеросексуалце (хомофобија); мржња, страх,
непријатељство и одвратност према особама које свој родни идентитет
изражавају на начин различит од оног које им друштво одређује на основу
њиховог пола (трансфобија) и др.
Стереотипи и предрасуде су дубоко укорењени и широко распрострањени.
О раширености предрасуда према појединим друштвеним групама сведочи
социјална дистанца која постоји између већинског становништва и мањинских
група, која се мери спремношћу да се прихвате или одбију блиски друштвени
односи са припадницима/припадницама појединих група, као што је ступање у
брак, дружење и сл.15
Родно заснована дискриминација темељи се на родним
стереотипима и предрасудама.

СЛАБЕ
ПЛАШЉИВЕ

ЈАКИ
ХРАБРИ

НЕЖНЕ

ГРУБИ

ТОПЛЕ

ХЛАДНИ

ЕМОТИВНЕ
ВОЛЕ ДА САРАЂУЈУ
ЛОШЕ У МАТЕМАТИЦИ
ЛОШЕ ВОЗЕ

РАЦИОНАЛНИ
ВОЛЕ ДА СЕ ТАКМИЧЕ
ДОБРИ У МАТЕМАТИЦИ
ДОБРИ ВОЗАЧИ

Родни стереотипи су унапред формирани друштвени и културни обрасци или идеје,
којима се женама и мушкарцима приписују својства и улоге утврђене и ограничене
њиховим полом.
Родни стереотипи подупиру структурну неједнакост у друштву и негативно утичу
на расподелу друштвених ресурса између жена и мушкараца. Они представљају
озбиљну препреку достизању родне равноправности јер ограничавају развој
талената и способности девојчица и дечака, жена и мушкараца, њихове образовне
и професионалне аспирације и искуства и њихове животне прилике.16
Родне предрасуде представљају ставове и негативна осећања према способностима
и вредностима жена и мушкараца, који су засноване на идеји да је у одређеним
аспектима један од полова мање способан и мање вредан у односу на други.
Родне предрасуде су пристрасности у односу на жене и мушкарце које су базиране
на родним стереотипима и родним улогама које им друштво приписује. Родне
предрасуде обухватају и мизогинију – мржњу према женама, и мизандрију – мржњу
према мушкарцима. Такви негативни ставови и осећања према женама и мушкарцима
су сексистички и узрокују сексистичко понашање, које се манифестује тако да се у
конкретној ситуацији особа или група сматрају инфериорном због свог пола.
Сексизам је сваки чин, гест, визуелно представљање, написане или изговорене
речи, пракса или понашање, који су засновани на идеји да су лице или група
лица инфериорни због свог пола, који се дешавају у јавној или приватној сфери,
а чији је циљ или последица нарушавање људског достојанства или права лица
или групе лица, наношење физичке, сексуалне, психолошке или социоекономске
штете или патње лица или групе лица, стварање застрашујућег, непријатељског,
деградирајућег, понижавајућег или увредљивог окружења, ускраћивање
аутономије и потпуног остваривања људских права и одржавање и јачање родних
стереотипа.17
Сексизам представља манифестацију историјски неједнаких односа моћи између
жена и мушкараца, доводи до дискриминације и спречава потпуно напредовање
жена у друштву. Сексизам и сексистичко понашање јача родне стереотипе који
погађају жене и мушкарце, девојчице и дечаке и препрека је остваривању родне
равноправности и изградњи инклузивног друштва.

15 Шире: Весић Антић А.: Дискриминација као друштвена појава, у: Невена Петрушић (ур), Судска
грађанскоправна заштита од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности и Правосудна академија,
Београд, 2012.

16 Стратегија Савета Европе за родну равноправност 2018-2023, стратешки циљ 1; Gender stereotypes/stereotyping, United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights.
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Препознају се две врсте сексизма у односу на жене: тзв. хостилни (отворени)
сексизам, који подразумева јасно изражавање негативних ставова и тзв. “бенигни”
(прикривени) сексизам, који се испољава у ставу да женама треба пружати помоћ
јер су “слабији” пол. Отворено исказивање родних предрасуда данас је мање
заступљено него раније јер није у складу са новим друштвеним нормама. Данас
се сексистички ставови исказују на скривенији и суптилнији начин, па се у том
смислу може говорити о прикривеном и суптилном сексизму18. Међутим, као и
отворени, и прикривени сексизам у односу на жене подстиче дискриминацију жене
и служи као оправдање за инфериоран положај жене кроз квази-заштитничке
поступке. Сексистичко понашање у комуникацији често је изражено на начин
који га чини тешким за препознавање. На пример, мушкарац пружа жени
објашњење на снисходљив, лажно покровитељски или претерано самоуверени
или поједностављени начин, којим јој ставља до знања да не познаје тему. Такође,
манифестација сексизма је и упадање жени у реч од стране мушкарца са циљем да
се објасни шта је она, уствари, желела да каже.
Изношење мишљења, као, на пример, да родна дискриминација не постоји, да жене
траже “превише” права, да је родна равноправност погубна за друштво, да су жене
много изгубиле инсистирајући на родној равноправности и сл., је врло честа појава
у пракси. Ови примери, на изглед неутралних мишљења, нису ништа друго но
прикривени и суптилни начин изражавања родних предрасуда.
Сексистички ставови се испољавају на различите начине и у свим срединама.
Сексизам на радном месту испољава се кроз увредљиве коментаре,
објектификацију, сексистички хумор или шале, претерано интимне опаске,
ућуткивање или игнорисање, коментаре о облачењу и физичком изгледу,
сексистички говор тела, непоштовање и мушке праксе којима се жене застрашују
или искључују, а фаворизују мушке колеге. Сексистичке претпоставке засноване на
традиционалним родним улогама могу да доведу до уверења да су запослене жене,
као мајке или потенцијалне мајке, мање поуздане од запослених мушкараца, као
колегинице и раднице. Могуће је, такође, постојање непријатељства према мајкама
које не остају код куће, већ се после рађања детета враћају на посао, или могу бити
онемогућене у развоју каријере. То иде у прилог невидљивој препреци која женама
ограничава прилике за унапређење. Сексистички коментари могу бити уперени и
према запосленим мушкарцима који користе одсуство ради старања о деци.19

18 Тодоровић, М. Беневолентни сексизам и родна равноправности, Genero, Vol. 17, 2013, Михић, В. Израженост
и корелати родних предрасуда код становника Војводини, Примењена психологија, 2014.
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Сексистички ставови су од утицаја и приликом креирања и спровођења закона и јавних
политика, тумачења и примене прописа и сл. Управо су родне предрасуде разлог за
различито вредновање мушког и женског рада, толерисање и благо санкционисање родно
заснованог насиља и др.20. У многим ситуацијама понашање људи, чак и оних који се јавно
залажу за родну равноправност, засновано је на родним стереотипима и предрасудама,
а да тога нису ни свесни. Због тога је неопходно радити на њиховом укидању, што
подразумева отвореност ума, спремност да се родни стереотипи и предрасуде препознају
и освесте, суочавање са последицама родних стереотипа и предрасуда, развијање
саосећања са особама које су мета родних предрасуда и дискриминације, али и стварање
окружења са нултом толеранцијом на родне предрасуде и дискриминацију.

1.5.2. Структурна, институционална и индивидуална
дискриминација
За разумевање појаве дискриминације неопходно је уочити разлику између структурне
(системске), институционалне и индивидуалне (ситуационе) дискриминације.
Структурна (системска) дискриминација – дискриминација одређених група у погледу
могућности да приступе правима и ресурсима заједнице. Припаницима/цама системски
дискриминисаних група формално припадају сва права, али постоје друштвене
препреке које им онемогућавају да равноправно са другима уживају права. Због тога
је њихов друштвени статус неповољнији, социјално су искључени и онемогућени да у
пуној мери учествују у економском, друштвеном и културном животу заједнице.
Структурна дискриминација производи системске неједнакости. Она се лако
открива, али се тешко елиминише јер се најчешће схвата као „природни“ и
„нормални“ поредак ствари, дубоко је укорењена и систематски се репродукује
у најважнијим економским, политичким и културним институцијама. Зато
одговорност за структурну дискриминацију није индивидуална, већ превасходно
лежи на држави и њеним инстутицијама, које су под контролом доминантне групе.
ПРИМЕРИ: Стереотипна подела занимања на “мушка” и женска”; несразмерно
мањи број жена у укупном саставу војске, на командним местима и у војним
мисијама; сексуално узнемиравање и други облици родно заснованог насиља
према женама у војсци и др.
20 Halilović, М.,Watson, C., Huhtanen, H., Socquet-Juglard, M. (ур.), Родне предрасуде у примјени права:
Босанскохерцеговачки и међународни правни оквири и пракса, Атлантска иницијатива и Женевски центар за
демократску контролу оружаних снага, Сарајево, 2017
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Институционална
дискриминација
је
дискриминаторска
политика
институција под контролом доминантне групе према појединим мањинским
и маргинализованим групама. Повезана је са структурном дискриминацијом,
а испољава се кроз поступање/понашање оних који креирају и спроводе
политику институција.
Инстутуционална дискриминација је уграђена у структуре и процедуре
институција, које су засноване на предрасудама и неуважавању положаја и
потреба појединих особа или група, чиме им се ускраћује могућност да под
једнаким условима и на равноправној основи уживају призната права.
Примери: Женске војне униформе нису прилагођене потребама трудница;
нису обезбеђени и/или адекватно опремљени тоалети за жене у војсци;
толерисање сексуалног узнемиравања жена у војсци; јавним огласом за избор
кадета/кадеткиња за образовање на страној војној академији прописано је да
кандидати/киње нису ожењени/удати и да немају деце; и др.
Индивидуална (појединачна, ситуациона) дискриминација је дискриминација
коју врши један или више појединаца/ки према одређеном лицу или групи лица.
Код индивидуалне дискриминације зна се ко је извршилац или извршитељка,
а ко жртва конкретног акта дискриминације, тако да је могуће утврдити
индивидуалну одговорност за акт дискриминације и пружити заштиту жртви
дискриминације.
ПРИМЕРИ: Иако је кандитаткиња остварила више бодова према мерилима
утврђеним интерним огласом за произвођење војника по уговору у штабног
официра, приликом избора предност је дата кандидату; командант каже жени
подофициру која често користи боловање због болести детета да тиме угрожава
своју професионалну каријеру; и др.
Послодавац у огласу за посао тражи особу женског пола, иако се ради о послу
који могу да обављају и жене и мушкарци; послодавац објави оглас за посао
књиговође којим пропише да кандидати на тестирању морају показати висок
ниво физичке снаге и издржљивости.

својство. За искорењивање дискриминације, нису довољни само добри закони, већ
је потребна промена културних вредности и ставова и принципа на којима почива
друштвена организација, али и делотворни механизми за спречавање и заштиту од
дискриминације.

1.6. Правни појам и елементи дискриминације
У сваком правном систему дискриминација је, као правни појам,
дефинисана законским прописима. Све државе Западног Балкана усвојиле
су опште антидискриминационе законе који представљају основни извор
антидискриминационог права. Овим законима дефинисан је општи појам
дискриминације.
•

Босна и Херцеговина: Закон о забрани дискирминације “Службени гласник
БиХ”, бр. 59/09 и 66/16 (ЗЗД Босне и Херцеговине) – члан 2 став 1.

•

Црна Гора: Закон о забрани дискриминације „Службени лист ЦГ“ бр. 046/10,
040/11, 018/14 и о42/17 (ЗЗД Црне Горе) – члан 2 став 1.

•

Северна Македонија: Закон о спречавању и заштити од дискриминације,
„Службени весник на РСМ/“Службени гласник РСМ”), бр. 258/2020 ( ЗСЗД
Северне Македоније) – члан 6.

•

Србија: Закон о забрани дискриминације,"Службени гласник РС", бр. 22/2009
(ЗЗД Србије) – члан 2 став 1 тач. 1.

У законским дефиницијама појма дискриминације појављују се извесне разлике у
формулацијама, али су оне углавном последица разлика у нивоу конкретизације.
Ако се апстрахују разлике у појединостима, све дефиниције садрже истоветне
елементе који конституишу правни појам дискриминације, а по којима се она
разликује од других противправних понашања. То су: 1) неоправдано неједнак
третман лица или групе лица у односу на друго лице, односно групу лица, 2)
заснован на неком њиховом личном својству.

Структурна, институционална и индивидуална дискриминација постоје у свим
областима друштвеног живота: у образовању, при запошљавању, на раду, у систему
безбедности, здравственој и социјалној заштити, привреди и др. Њене мете
су физичка и правна лица, као и различите групе људи које повезује исто лично
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1.6.1. Неједнак третман

1.6.2. Лично својство као основ дискриминације

Суштина дискриминације огледа се у неправедно неједнаком третману лица или групе
лице у односу на друга лица/групу лица, који је заснован на неком њиховом личном
својству. То значи да није сваки неједнак третман дискриминација, већ само онај који
је неоправдан, тј. за који не постоји објективно и разумно оправдање. Да ли је неједнак
третман оправдан или није, процењује се у сваком појединачном случају, спровођењем
теста дискриминације, на основу брижљиве анализе свих чињеница и околности.21

Дискриминација је увек заснована на неком личном својству, које се наводи као
разлог и основ дискриминације. Уколико неједнак третман није заснован на личном
својству, није реч о дискриминацији, већ се, евентуално, ради о неком другом
противправном понашању.

Примери: оправдано је да жене и мушкарци у војсци имају различито кројене
униформе и делове војне опреме (на пример, панцире); оправдано је да се
родитељима деце предшколског узраста признају одређене олакшице у погледу
дежурства; није оправдано да се у војне академије уписују само мушкарци или да
могућност именовања у војна представништва имају искључиво ожењене особе.
Дискриминација се може извршити на различите начине: ускраћивањем права
неком лицу које је другима доступно, ограничавањем права које се другима признаје
у пуном обиму, давањем привилегија другим лицима, говором којим се вређа
достојанство лица или групе лица на основу њиховог личног својства, изражавањем
идеја којима се подстиче насиље према лицу или групи лица због њиховог личног
својства и сл. Сам акт дискриминације може бити извршен чињењем – предузимањем
неке фактичке радње (нпр. сексуално узнемиравање нежељеним додиривањем
делова тела) или неке правне радње (нпр. објављивање огласа којим се искључује
могућност пријављивања разведених особа), говором (нпр. негирање способности
жена да ефикасно користе борбено оружје, вербално застрашивање), гестикулацијом
(нпр. увредљиви гестови) и сл. Акт дискриминације може бити извршен нечињењем
– пропуштањем да се преузме нека радња чије је предузимање потребно (нпр.
пропуштање да се обезбеде посебне свлачионице за жене).
Да би једно понашање било квалификовано као акт дискриминације, без значаја
су намера и мотив извршиоца, већ се објективно цени сам акт дискриминације.
Није од значаја, нити се испитује да ли извршилац дискриминације има предрасуде
према групи, односно лицу које тој групи припада. Законима се не може забранити
да људи имају одређене негативне ставове и емоције према одређеним групама,
већ им се забрањује да у поступању према припадницима/цама тих група те
ставове манифестују тиме што их дискриминишу.

Лично својство представља лично обележје особе, које одређује њен физички,
психолошки, духовни, економски или друштвени идентитет. Нека лична својства
су урођена, као што су, на пример, раса, генетске особености, етничка припадност,
док су нека лична својства стечена и могу се мењати, као што су вероисповест,
политичко убеђење, здравствено стање и др. Пошто идентитет чине многе
одреднице, у законима се обично наводе она лична својства која су најчешћи основ
дискриминације:
боја коже, раса, национална припадност/етничко порекло, верска или политичка
убеђења, пол, сексуална оријентација, инвалидитет, брачни и породични статус,
старосно доба, здравствено стање, чланство у политичким, синдикалним и
другим организацијама и др. Важно је да листа личних својстава на основу којих
је забрањено вршити дискриминацију није затворена и да и свако друго лично
својство може представљати основ дискриминације.
Основ дискриминације може бити неко стварно лично својство – лично својство
које заиста постоји, али и неко претпостављено лично својство – лично својство
које дискриминисано лице нема, али извршилац дискриминације претпоставља да
га има.
Лично својство на основу којег је нека особа дискриминисана најчешће се тиче
саме те особе. Понекад је, међутим, особа дискриминисана на основу личног
својства члана њене породице или лица са којим се налази у блиском односу. Овај
тип дискриминације познат је под називом асоцијативна дискриминација.
Лично својство, које је део идентитета особе, треба строго разликовати од личних
особина, као што су карактер, радне навике, самопоуздање, одлучност, доследност,
кооперативност, флексибилност и сл., јер су оне карактеристике личности особе, а
не део њеног идентитета. Зато уколико се некој особи да предност јер је у односу на
друге способнија, креативнија, спретнија и сл., тада се не ради о дискриминацији.

21 О тесту дискриминације, који се спроводи како би се испитало да ли је у конкретном случају извршена
дискриминација, видети у поглављу 1.8. Утврђивање дискриминације.
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1.7. Облици и видови дискриминације
Постоје два основна облика дискриминације: непосредна и посредна
дискриминација. Ова два облика дискриминације дефинишу и забрањују сва
четири антидискриминациона закона. Иако у законским дефиницијама постоје
извесне разлике у формулацији, оне се суштински не разликују.

ПРИМЕРИ: Члан комисије током интервјуа за посао пита кандидаткињу да ли је
удата, има ли деце и ког су деца узраста, док кандидату не поставља ова питања.
Претпостављени на седмодневну обуку шаље официра, а не официрку, која
испуњава све тражене услове, а своји избор образлаже чињеницом да она има
породичне обавезе јер је мајка малог детета.

1.7.1. Непосредна (директна) дискриминација

1.7.2. Посредна (индиректна) дискриминација

Непосредна (директна) дискриминација је јасан и видљив облик дискриминације
који се састоји у неједнаком поступању према лицу или групи лица због неког
њиховог личног својства. Забрана непосредне дискриминације заснива се на
принципу формалне једнакости, који налаже да се према људима који се налазе
у истој или сличној ситуацији поступа конзистентно (једнако), без обзира на
њихова лична својства. Зато неоправдано неједнако поступање према лицу/групи
лица представља непосредну дискриминацију. Поштовањем забране непосредне
дискриминације остварује се формална равноправност.

Посредна (индиректна) дискриминација је прикривени облик дискриминације, који
се састоји у једнаком поступању према свима, али које производи несразмерно
неједнаке последице по лице или групу лица, због неког њиховог личног ствојства.
Спречавање посредне дискриминације заснива се на идеји да према лицима која
се налазе у различитој позицији треба поступати различито у оној мери у којој је то
нужно да би им се омогућиле једнаке могућности за уживање права и слобода и
једнак приступ услугама и друштвеним добрима.

Елементи непосредне дискриминације су: 1) неједнако (неповољније) поступање
према лицу/групи лица 2) због неког њиховог личног својства, 3) у односу на друго
лице/групу лица који се налазе у истој или сличној (аналогној) ситуацији.
НЕПОСРЕДНА ДИСКРИМИНАЦИЈА

НЕЈЕДНАКО ПОСТУПАЊЕ ПРЕМА ЈЕДНАКИМА

Непосредна (директна) дискриминација врши се чињењем и нечињењем
(пропуштањем), а огледа се у томе што се лицу/групи лица, због неког њиховог
личног својства, ускраћује неко право које је другима доступно, или им се неко
право ограничава, а другима се признаје у пуном обиму, или се стављају у гори
положај тиме што се другим лицима даје првенство или нека погодност и сл.
Приликом испитивања да ли је непосредна дискриминација извршена, потребно је
користити “упоредник”, а то је лице које се налази у истој или сличној ситуацији
као и жртва дискриминације, али се од ње разликује по томе што нема оно лично
својство које има жртва дискриминације. “Упоредник” се, међутим, некада не може
пронаћи, па се користи “хипотетички упоредник”. Некада “упоредник” није ни
потребан. Тако нпр. ако послодавац не запосли трудну жену, не постоји “упоредник”,
јер мушкарац не може бити у другом стању.
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Остваривање овог циља захтева се приликом прописивања одређеног правила,
постављања критеријума, услова, захтева и сл., који важи за све, узме у обзир
неповољна позиција у којој се налазе одређене групе лица због неких личних
својстава, како то правило/критеријум/услов не би у односу на њих произвело
неповољније последице у односу на друге. Сагласно томе, забрана посредне
дискриминације је вид достизања суштинске равноправности између друштвених
група које правни поредак препознаје и признаје као одређене категорије (жене,
мушкарци, националне мањине, старије особе, особе са инвалидитетом и сл.).
Код посредне дискриминације постоји неко наизглед неутрално правило/
критеријум, који једнако важи за све, али се тиме одређена група лица или лице
које тој групи припада ставља у неповољнији положај, у поређењу са другима који
то својство немају. Код посредне дискриминације разликују се следећи елементи: 1)
неутрално правило (захтев, услов, критеријум или пракса) 2) ставља у несразмерно
неповољнији положај лице или групу лица 3) због неког њиховог личног својства 4)
у односу на друга лица која се налазе у истој или сличној ситуацији.
ПОСРЕДНА ДИСКРИМИНАЦИЈА

ЈЕДНАКО ПОСТУПАЊЕ ПРЕМА НЕЈЕДНАКИМА
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Док се код непосредне дискриминације ради о различитом поступању према
лицима у сличној ситуацији, код посредне дискриминације ради се о истом
поступању према особама које се налазе у различитој ситуацији. Другим
речима, код непосредне дискриминације ради се о различитом (неповољнијем)
поступању, а код посредне дискриминације не разликује се поступање, већ се
разликују последице, које су несразмерно неповољне у односу на одређену
групу лица, односно појединце који припадају тој групи лица. С дуге стране, за
разлику од непосредне дискриминације, где је већ на први поглед видљиво да је
различито, (неповољније) поступање засновано на личном својству, код посредне
дискриминације то није толико очигледно. Напротив, поступање је привидно
засновано на начелу једнакости, а тек када се сагледају последице, види се
да једнако поступање ставља лице или групу лица, због неког њиховог личног
својства, у неповољнији положај у односу на друго лице или групу лица. Заједничко
и код непосредне и код посредне дискриминације јесте крајњи резултат – једно
лице или група лица у неповољнијем је положају у односу на друга лица, а извор те
неједнакости је неко њихово лично својство.
ПРИМЕРИ: Уведено је правило по коме је за унапређивање у виши чин потребно
да на годишњем оцењивању официр/ка, односно, подофицира/ка добије три
године оцену најмање три, на скали 1-5, с тим што се оцењују само они који су
у претходној години радили дуже од шест месеци; тиме су дискриминисане
официрке и подофицирке које користе породиљско одсуство и чешће него
мушкарци користе одсуство ради неге детета.
Командант стално заказује састанке свог тима после радног времена, тако да
запослене жене и мушкарци који после радног времена треба да преузму децу
из обданишта нису у могућности да присуствују овим састанцима; тиме су
дискриминисане жене и мушкарци са породичним обавезама.

1.7.3. Посебни облици дискриминације
Поред непосредне и посредне дискриминације, законима су регулисани и поједини
посебни облици (видови) дискирминације. Четири антидискриминациона закона
се, међутим, разликују у погледу листе посебних облика дискриминације које
дефинишу и забрањују (Табела 1).
ЗЗД БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗЗД ЦРНЕ ГОРЕ

• Узнемиравање

• Узнемиравање

• Сексуално
узнемиравање

• Сексуално
узнемиравање

• Мобинг

• Сегрегација

• Сегрегација

• Говор мржње

• Издавање налога
за вршење
дискриминације

• Подстицање на
дискриминацију

• Помагање
у вршењу
дискриминације
• Подстицање на
дискриминацију

• Помагање
у вршењу
дискриминације
• Давање
инструкција
за вршење
дискриминације

ЗСЗД РЕПУБЛИКЕ
СЕВЕРНЕ
МАКЕДОНИЈЕ
• Позивање на
дискриминацију
• Подстицање на
дискриминацију
• Давање
инструкција
за вршење
дискриминације
• Узнемиравање
• Сексуално
узнемиравање
• Виктимизација
• Сегрегација

ЗЗД
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
• Повреда начела
једнаких права и
обавеза
• Позивање на
одговорност
(виктимизација)
• Удруживање
ради вршења
дискриминације
• Говор мржње
• Узнемиравање
и понижавајуће
поступање

• Најављивање
намере вршења
дискриминације

Табела 1: Посебни облици дискриминације у четири државе региона Западног Балкана22

Неки антидискриминациони закони посебно регулишу и поједине карактеристичне
случајеве дискриминације која се врши у одређеним областима или према
одређеним личним својствима. Тако, ЗЗД Црне Горе регулише дискриминацију
у коришћењу објеката и површина у јавној употреби, дискриминацију на основу
старосне доби, дискриминацију у области рада и др., док ЗЗД Србије посебно
регулише дискриминацију на основу пола, дискриминацију деце, дискриминацију
на основу синидкалне или политичке припадности и др.
22 Мобинг је забрањен у правним системима свих држава Западног Балкана, које су донеле посебне закона
о спречавању и заштити од мобинга. Једино је у Босни и Херцеговини мобинг је регулисан Законом о забрани
дискриминације БиХ, као посебан облик дискриминације. О томе шире видети у делу приручника 1.7.4.4.
Мобинг.
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Иако међу антидискриминационим законима постоје разлике у броју и врстама
посебних облика и видова дискриминације, забрана дискриминације је
универзална, како у погледу основа дискриминације, тако и у погледу области и
субјеката које забрана дискриминацијие обавезује. У већини закона прописани су
следећи посебни облици дискриминације:
УЗНЕМИРАВАЊЕ – поступање према лицу или групи лица, засновано на неком
њиховом личном својству, које има за циљ или објективно представља повреду
достојанства, изазивање страха, осећаја понижености, увређености, посебно
ако се таквим понашањем ствара застрашујуће, непријатељско, понижавајуће
или увредљиво окружење. Узнемиравање се може извршити на различите
начине – изговарањем увредљивих речи, исписивањем графита, порукама на
друштвеним мрежама и сл.
ГОВОР МРЖЊЕ – јавно саопштавање идеја и мишљења којима се шири,
распирује и подстиче или правда дискриминација, мржња или насиље према
некој расној, националној, етничкој, верској, полној, родној, сексуалној или
другој друштвеној групи, односно њеним припадницима/цама. Говором мржње
шири се и подстиче ксенофобија, расизам, антисемитизам, хомофобија и други
облици мржње засновани на нетолеранцији.
СЕГРЕГАЦИЈА – Принудно и систематско раздвајање лица на основу њиховог
личног ствојства. У државама Западног Балкана најчешћи случајеви сегрегације
су нехигијенска насеља у којима живе само Роми, школе у којима већину ученика
чине ромска деце и специјалне школе за децу са инвалидитетом.
ВИКТИМИЗАЦИЈА – Излагање непријатностима и шиканирању особе која
пријављује, тражи или изражава намеру да тражи заштиту од дискриминације,
као и особа које изражавају спремност да сведочењем или на друге начине
пруже дискриминисаној особи помоћ и подршку у остваривању заштите од
дискриминације. Виктимизацију може вршити онај ко је извршио и сам акт
дискриминације, али и неко треће лице.

ЗЗД БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗЗД ЦРНЕ ГОРЕ

ЗСЗД РЕПУБЛИКЕ
СЕВЕРНЕ
МАКЕДОНИЈЕ

Вишеструка
дискриминација

Вишеструка
дискриминација

Вишеструка
дискриминација

Изазивање и
подстицање
неравноправности,
мржње и
нетрпељивости по
одређеним основима

Поновљена
дискриминација

Поновљена
дискриминација

Интерсекцијска
дискриминација

Пропагирање
или вршење
дискриминације
од стране органа
јавне власти и у
поступцима пред
органима јавне
власти

Продужена
дискриминација

Продужена
дискриминација

Поновљена
дискриминација

Пропагирање
дискриминације
путем јавних
гласила

Дискриминација
извршена
пропагирањем
путем јавних
гласила и на јавним
местима

Продужена
дискриминација

Ропство, трговина
људима, апартхејд,
геноцид, етничко
чишћење и њихово
пропагирање

Дискриминација
која има нарочито
тешке последице

ЗЗД
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Вишеструка
или укрштена
дискриминација
Поновљена
дискриминација
Продужена
дискриминација

Сва четири антидискриминациона закона регулишу и забрањују и тешке облике
дискриминације. Реч је о квалификованим облицима дискриминације који погађају
шири круг лица или изазивају нарочито тешке последице. Међутим, међу законима
постоје разлике у погледу броја и облика дискриминације који су квалификовани
као тешки облици дискриминације (Табела 2).

Дискриминација
која доводи до
тешких последица
Табела 2: Тешки oблици дискриминације – упоредни преглед у четири државе Западног Балкана
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1.7.4. Родно заснована дискриминација
Родно заснована дискриминација је дискриминација која се врши према лицу или
групи лица на основу њиховог пола и родног идентитета.

1.7.4.1. Основи родно засноване дискриминације
Најчешћи основ родно засноване дискриминације лица и групе лице јесте њихов
пол. Дискриминација жена на основу пола обухвата и дискриминацију засновану
на трудноћи и околностима везаним за трудноћу. На пример, када жена оствари
легитимно право на боловање током трудноће, може да буде дискриминисана
на послу ускраћивањем могућности напредовања иако поседује све услове за
напредовање. Дискриминација заснована на мајчинству врши се, на пример,
када се мајци ускраћује могућност коришћење пауза на послу ради дојења бебе.
На основу пола могу бити дискриминисане и жене и мушкарци, као и интерполне
особе – особе рођене са мушким и женским полним карактеристикама, које се
могу самоидентификовати као жене, као мушкарци, али и као полно неопредељене
особе. Обележја дискриминације на основу пола има и дискриминација особа које
су прилагодиле пол свом родном идентитету.
Родно заснована дискриминација је често резултат интеракције између пола, као
биолошких карактеристика жена и мушкараца, и њиховог друштвено конструисаног
идентитета, атрибута и улога, односно друштвеног и културног значења које придаје
биолошким разликама између жена и мушкараца. Другим речима, дискриминација
на основу пола, као биолошке чињенице, укључује и дискриминацију на основу
рода, као социолошке категорије која се односи на друштвене улоге жена и
мушкараца у одређеном друштвеном контексту. Зато жене и мушкарци могу бити
дискриминисани на основу своје родне улоге која се приписује њиховом полу.
ПРИМЕРИ: Госпођа поручник је била распоређена на дужност командира
чете, коју је успешно обављала, што је потврђено службеном оценом „истиче
се”. Након три године на тој дужности, користила је трудничко и породиљско
одсуство, у складу са прописима. По повратку са породиљског одсуства,
распоређена је на формацијско место референта, које јој не омогућава
напредовање у служби. На њену дужност постављен је господин поручник који
је тек унапређен у чин. Ово је типичан пример дискриминације жена. Одлука о
распоређивању на друго (ниже) формацијско место је вероватно образложена
потребама службе или другим разлозима, тако да се на први поглед не види да
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је у питању дискриминаторска одлука. Међутим, независно од разлога којима
је одлука образложена, околност да је пре одласка на трудничко и породиљско
одсуство госпођа поручник успешно обављала дужност, да је оцењена високом
оценом и да је након повратка са одсуства распоређена на ниже формацијско
место, довољан су основ за закључак да је у питању дискриминација на раду.
Подофицир Н.Н., отац двогодишњег детета чија је супруга запослена, током
године три пута је користио боловање због болести детета. На првом састанку
тима, коме по повратку са трећег одсуства присуствује и подофицир, старешина
каже: “Данас је са нама и подофицир Н. Н. Хтео сам да Вас питам да ли
Ваше дете има мајку? Знам да по закону имате право да идете на боловање
због болести детета, али како мислите да градите каријеру, ако сте стално
одсутни? Очигледно је да на Вас не можемо да рачунамо.” Ово је пример јавног
подржавања родних предрасуда заснованих на стереотипним улогама полова,
које представља специфичан вид дискриминације на основу пола.
Родно заснована дискриминација постоји и када је заснована на родном
идентитету. Родни идентитет је лично схватање сопственог рода, који може, али и
не мора да се подудара са полом који је особи приписан рођењем и полно задатом
родном улогом.
Највећи број људи се родно одређује у складу са својим биолошким полом и полно
задатом родном улогом. Има, међутим и људи чији се родни идентитет разликује
од пола приписаног при рођењу, у које спадају транс мушкарци – лица којима је
при рођењу одређен женски пол, а имају мушки родни идентитет, и транс жене –
лица којима је при рођењу одређен мушки пол, а имају женски родни идентитет.
Међутим, родни идентитет неких лица је небинарно одређен, односно одступа
од традиционалних родних идентитета жена и мушкараца. Многе од ових особа
одбацују дихотомију мушких и женских родних улога и подривају друштвено
наметнуте границе рода. За такве особе користи се и заједнички израз гендерqуеер особе. Неке транс жене и транс мушкарци прибегавају хормонској терапији и
/или хируршким интервенцијама како би свој пол прилагодиле родном идентитету
(трансполна лица), док неки ту потребу немају, а сопствени родни идентитет
испољавају понашањем, одевањем, говором, гестикулацијом и сл.23

23 Препорука CM/Rec(2010)5 Комитета министара државама чланицама о мерама за борбу против
дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета; Hammarberg, T. Дискриминација
по основу сексуалне оријентације и родног идентитета у Европи, Савет Европе, 2011; Protecting human rights
of transgender persons, A short guide to legal gender recognition, Council of Europe, 2015.
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Дискриминацију засновану на полу и родном идентитету треба разликовати
од дискриминације на основу сексуалне оријентације, која означава сталну
емоционалну и сексуалну привлачност према лицима одређеног пола, а по којој су
особе хетеросексуалне (привлачи их супротни пол) или хомосексуалне (привлачи
их исти пол – лезбејке и гејеви), бисексуалне (привлаче их оба пола) и асексуалне
(не привлачи ни један пол).24

Институционална родно заснована дискриминација огледа се у спровођењу
дискрминаторних политика институција које су засноване на родним предрасудама
и неуважавању потреба жена и мушкараца и појединих осетљивих група жена и
мушкараца, чиме им се ускраћује могућност да на равноправној основи уживају
призната права. Институционална родно заснована дискриминација у оружаним
снагама постоји, на пример, ако се приликом формирања тимова за учешће у
мировним операцијама предност да кандидатима на основу родне припадности.

1.7.4.2. Облици родне дискриминације
Као и дискриминација заснована на другим личним својствима, и родно заснована
дискриминација може бити структурална, институционална и индивидуална
(ситуациона).
Структуралну родно засновану дискриминацију откривају статистички подаци
разврстани по полу. У државама Западног Балкана, као и у многим другим
државама широм света, они сведоче о родним јазовима на штету жена у скоро свим
областима јавног и приватног живота.
У оружаним снагама држава Западног Балкана, као и у многим другим државама,
жене још увек нису равномерно заступљене, што је иначе случај и у многим другим
професијама где постоји неједнак број мушкараца и жена у корист једног или
другог пола. То је последица чињенице да су у прошлости жене биле искључене
из војног образовног система и да је заступљеност жена у професионалном
саставу оружаних снага била симболична. Данас су, међутим, женама доступнији
сви облици и нивои оспособљавања за војну професију, укључујући школовање
на војним академијама, што је резултат увођења родне перспективе у системе
одбране. С обзиром да су стереотипи о родним улогама жена и мушкараца и даље
распрострањени и негативно утичу на заинтересованост жена за војну професију,
у системима одбране предузмају се различите мере у циљу мотивисања и
привлачења жена за војни позив. Тиме се стварају услови за постепено повећање
броја жена како међу војницима, тако и на високим позицијама, у мировним
мисијама и др

24 Препорука CM/Rec(2010)5 Комитета министара државама чланицама о мерама за борбу против
дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета; Hammarberg, T. Дискриминација
по основу сексуалне оријентације и родног идентитета у Европи, Савет Европе, 2011; Бановић, Д. Васић, В.
Сексуална оријентација и родни идентитет: право и пракса у БиХ, Сарајево: Сарајевски отворени центар, 2013:
Петрушић, Н. Бекер, К. Практикум за заштиту од дискриминације, Партнери за демократске промене Србија и
Центар за алтернативно решавање сукоба, Београд, 2012.
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Пример добре праксе: Успешно решена институционална дискриминација
- Република Србија
Запослени мушкарац који ради у организационој целини у којој преко 80%
запослених чине жене, обратио се „особи од поверења“ и указао да се неколико
година уназад, приликом годишњих свечаности којима се обележавају значајни
датуми МО и ВС и награђују запослени за добре резултате у раду (новчано,
наградним одсуством или само похвалом), новчано и наградним одсуством
награђују искључиво жене, и то без јасно дефинисаних критеријума. Увидом у
релевантне податке наводи запосленог су потврђени. Поводом тога, „особа од
поверења“ је надлежним руководиоцима указала на наведену чињеницу, што
је резултирало тиме да су у наредном периоду одлуке о награђивању доношене
на фер начин, односно новчане награде и наградна одсуства додељивана су и
мушкарцима и женама, према заслузи.

Индивидуална (појединачна, ситуациона) родно заснована дискриминација
представља неједнак третман лица или групе лица у различитим животним
ситуацијама. Тако, на пример, уместо кандидаткиње, бира се кандидат који је
показао слабије резултате на тесту.
Као и дискриминација по другим основима, и родно заснована дискриминација
може се јавити у облику непосредне и посредне дискриминације и бити извршена
на различите начине. Са друге стране, пол, род и родни идентитет, као лична
својства, често се јављају у комбинацији са другим личним својствима, када долази
до различитих облика вишеструке дискриминације.

1. РАВНОПРАВНОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА - ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

42

1.7.4.3. Сексуално узнемиравање и сексуално злостављање
Сексуално узнемиравање и сексуално злостављање, чије су жртве чешће жене
него мушкарци, представљају облике родно засноване дискриминације, али су
истовремено и видови родно заснованог насиља. Сексуално узнемиравање и
сексуално злостављање могу се извршити на различите начине, а догађају се у
свим срединама, у породици, на улици, у јавном превозу, школама, као и на радном
месту. Овај Приручник се бави пре свега темом родно засноване дискриминације
у оружаним снагама. Зато су, где год је било могуће, коришћени примери из војног
окружења.
Сексуално узнемиравање је сваки облик нежељеног вербалног, невербалног или
физичког понашања сексуалне природе у сврху или уз исход повреде достојанства
лица, посебно када се ствара застрашујућа, непријатељска, деградирајућа,
понижавајућа, односно увредљива атмосфера25
На сличан начин сексуално узнемиравање је дефинисано и у релевантним
законима држава Западног Балкана.26
Сексуално узнемиравање јавља се у два вида. Први вид је сексуално узнемиравање
у оквиру професионалних односа, које се састоји у томе да надређено лице одлуке о
интересима лица коме је надређено условљава прихватањем сексуалних предлога,
захтева или понашања (сексуално узнемиравање “услуга за противуслугу”). Код
овог сексуалног узнемиравања, за које се користи и назив сексуално уцењивање,
с правног аспекта је без значаја чињеница да је лице „добровољно“ пристало
на овакав однос или је чак било у некој врсти везе са надређеним. Други вид
сексуалног узнемиравања је сексуализација радног окружења, која се врши разним
вербалним или невербалним радњама сексуалне природе, а којима се жртва своди
на сексуални објекат, чиме јој се умањује углед, професионални статус односно
могућност професионалног развоја.

Сексуално узнемиравање врши се на различите начине, од којих су у пракси
најраширенији:27
Физички акти сексуалне природе:
•

сексуални насртаји и покушаји насртаја

•

масажа врата или рамена

•

додиривање одеће, косе или делова тела

•

грљење, љубљење, тапшање или миловање

•

нагињање изнад особе, ограничавање кретања, штипање и сл.

•

преблиско стајање уз особу и сл.

Вербални акти сексуалне природе:
•

подстицање на интимне сусрете

•

нуђење сексуалних „услуга“

•

слање писама, телефонских текст порука или материјала сексуалне природе

•

задиркивање, шале, примедбе или питања о сексуалним активностима

•

ословљавање одрасле особе називима као што су “девојко”, “лутко”, “срце” и сл.

•

хвалисање о сексуалним вештинама

•

усмеравање пословног разговора према сексуалним темама

•

груб и вулгаран хумор

•

постављање питања о сексуалним фантазијама, склоностима или искуствима

•

лична интимна питања о друштвеном или сексуалном животу

•

сексуални коментари о одећи, анатомији или изгледу особе

•

ширење гласина о сексуалном животу особе и сл.

Невербална комуникација сексуалне природе
•

сексуализовани гестови

•

звиждање за особом

•

слање пољубаца и цмакање уснама и сл.

25 Члан 40 Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици,
2011.
26 Члан 4. став. 2. ЗЗД Босне и Херцеговине; члан 7, став 2 ЗЗД Црне Горе; члан 9 Закона о радним односима
РМ, „Службени гласник/ Службени весник на РМ“, бр. 74/2015; члан 21, став 3 Закона о раду Србије („Сл. гласник
РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење).

27 Видети детаљније у Савет Европе, препорука CM/Rec (2010) 4), стр. 59 - Human rights of members of the
armed forces (coe.int)
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Сексуално узнемиравање представља повреду достојанства особе у више
аспеката: умањује се самопоштовање жртве јер је ставља у подређени положај
(понижавање), жртва се третира као инструмент или као средство за постизање
туђег циља и интереса (објективизација), умањује се њена вредност јер се не
третира као једнако вредно људско биће (деградација), жртва се лишава њене
људскости свођењем на ниже или безвредно биће (дехуманизација). Зато је циљ
забране сексуалног узнемиравања да се спречи омаловажавање и деградација
жртава њиховим свођењем на објект нечије сексуалне пожуде или интереса,
чиме се настоји да очува њихов подређени положају у друштву. Свако понашање
које доприноси овом облику деградације и објективизације представља повреду
принципа забране дискриминације.
Приликом утврђивања сексуалног узнемиравања као облика дискриминације
није потребно да се врши било какво упоређивање да би се оно доказало јер је
узнемиравање, само по себи, непожељно због начина на који се врши и због
потенцијалних последица. Приликом утврђивања је ли дошло до сексуалног
узнемиравања, одлучујуће је како је сама жртва разумела одређено понашање,
тј. како је оно на њу деловало. У противном, постојао би ризик да се овај види
дискриминације повећа, јер би извршиоци могли да наставе са узнемиравањем
позивајући се да је то уобичајени начин опхођења. Међутим, чак и ако жртва неко
понашање није доживела као сексуално узнемиравање, оно се може квалификовати
као такво, на основу објективних критеријума.
Сексуално узнемиравање се најчешће третира као тривијалан проблем и раширен
је став да се с лакоћом може избећи и зауставити, што је заблуда. Веома често се
ради о понашању које се понавља у дугом временском периоду и за које жртва не
може сама пронаћи адекватно решење.
Шири концепт сексуалног узнемиравања укључује и родно засновано
узнемиравање, тј. узнемиравање засновано на полу, које нема сексуалну
конотацију.28

Сексуално злостављање је заједнички назив за различите облике родно засноване
дискриминације и родно заснованог сексуалног насиља, које је најчешће уперено
против жена баш зато зато што су жене, односно које несразмерно погађа жене.
Сексуално злостављање обухвата различите облике сексуалних напада, као што су
силовање, покушај силовања, сексуално искоришћавање, приморавање на нежељене
сексуалне радње, навођење на обљубу злоупотребом положаја и др. Сексуално
злостављање догађа се у различтитим срединама, укључујући и радну средину.
У државама Западног Балкана, као и у другим државама, многи видови сексуалног
узнемиравања и сексуалног злостављања инкриминисани су као посебна кривична
дела, од који се нека гоне по службеној дужности, а нека по приватној тужби.

1.7.4.4. Мобинг
Мобинг (злостављање на раду) представља систематско и континуирано
непријатељско и увредљиво понашање на радном месту према запосленом од
стране једног или више лица, које има за циљ или последицу повреду његовог
угледа, личног и професионалног интегритета, здравља и професионалног статуса,
погоршавање услова рада, изолацију и навођење запосленог да на сопствену
иницијативу раскине радни однос, односно престане да ради. Забрана мобинга је у
функцији заштите људског достојанства, односно достојанства личности на раду и
личног и професионалног интегритета запослене особе.
Мобинг је „неспецифичан вид узнемиравања“ које се врши различитим радњама
(забележено је око 70 видова понашања) и обично се не заснива на неком личном
својставу, већ на личном анимозитету према жртви. У том смислу мобинг који је заснован
на неком личном својству само се условно може сматрати дискриминацијом, јер су
начин његовог вршења, као и његове последице сасвим различите од дискриминације.

ПРИМЕР за родно засновано узнемиравање: Подофицир на обуци за бојево
гађање омаловажава и понижава војникињу тако што пред осталим учесницима
обуке каже: “Ево сада нашег женског војника! Чувајте се, људи! Молим те, не
окрећи пушку , гађај само право ”.

У односу на радње дискриминације, радње мобинга су обично агресивније, а често
је на делу организован вид понашања већег броја лица. Док дискриминација може
бити извршена једнократним актом, код мобинга понашање се понавља у дужем
временском периоду, односно постоји континуитет у његовом испољавању. Разлика
између дискриминације и мобинга огледа се и у томе што код дискриминације
намера није од правног значаја, док је код мобинга она релевантна, јер лице
које врши мобинг то чини са намером да нашкоди ономе према коме има лични
анимозитет или да на тај начин оствари неки интерес.29

28 Селанец, Г. Анализа Закона о равноправности сполова, Загреб: CESI, 2008; Васиљевић, С. Проблем
сексуалног узнемиравања у упоредном прегледу, Cambridge: University of Cambridge, 2012; Селанец, Г. Јамство
забране дискриминаторног узнемиравања,

29 Симовић, В. Мобинг-појам, узроци, последице и механизми заштите, Правни зборник бр. 1-2/2010,
Подгорица; Рељановић, М. Петровић,К. А. Шиканозно вршење права, дискриминација и злостављање на раду
– Законска регулатива и пракса, Правни записи, Год. II број 1, 2011.
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Приступ у правном регулисању мобинга у државама Западног Балкана није исти.30
У Босни и Херцеговини мобинг је регулисан антидискриминационим законом,
као облик дискриминације. Република Северна Македонија је мобинг регулисала
Законом о радним односима, квалификујући га као облик дискриминације, као и
Законом о заштити од узнемиравања на радном месту.31 У Црној Гори мобинг и
заштита од мобинга регулисани су Законом о забрани злостављања на рад32 у, а у
Републици Србији Законом о спречавању злостављања на раду.33
ИНВАЛИДИТЕТ

1.7.4.5. Вишеструка дискриминација
Израз „вишеструка дискриминација“ представља заједнички назив за
неколико различитих облика вишеструке дискриминације: обична вишеструка
дискриминација, 2) кумулативна вишеструка дискриминација, и 3) интерсекцијска
дискриминација.34

ДИСКРИМИНАЦИЈА

ПОЛ
ДИСКРИМИНАЦИЈА

НАЦИОНАЛНОСТ
ДИСКРИМИНАЦИЈА

График 2

Обична вишеструка дискриминација постоји када је лице изложено дискриминацији
на основу различитих личних својстава, али у различито време или у различитим
ситуацијама (График 2).

Кумулативна (збирна, додатна) вишеструка дискриминација постоји када је особа
истовремено дискриминисана на основу више личних својстава, али тако што се
лична својства „додају“ једно на друго, што производи додатне неповољне ефекте
(График 3).

ПРИМЕР: Жена запослена у војсци није изабрана у тим за мултинационалну
операцију у страној држави због свог пола, због тога што је неудата није
упућена у војно представништво, а због свог старосног доба није упућена на
специјалистичку обуку за руковање новим наоружањем.

ПРИМЕР: Због постојања родних стереотипа о способности жена за руковођење
и прећутног правила о пословима “намењеним” ромској популацији, умањени
су изгледи да Ромкиња добије војну стипендију намењену школовању будућих
војних пилота.

Иако је код овог вида вишеструке дискриминације сваки акт дискриминације
посебан, код исте особе кумулирају се различита искустава дискриминације по
различитим основима.
30 Васиљевић, С. Упоредно правна анализа законодавства у области борбе против мобинга, Студија
земаља: Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија, Загреб: Удруга за помоћ и едукацију жртава мобинга, 2012;
Рељановић, М., Регулација мобинга у Босни и Херцеговини у контексту Закона о забрани дискриминације,
Сарајево: Аналитика – Центар за друштвена истраживања, 2015.
31 Закон о заштити узнемиравања на радном месту („Службени гласник РМ“/„Службен весник РМ, бр.
79/2013).
32

Закон о забрани злостављања на раду ( „Службени лист Црне Горе“, бр. 030/12 и 054/16

33

Закон о спречавању злостављања на раду (“Службени гласник Републике Србије", бр. 36/2010).

34 Васиљевић, С. Слично и различито – Дискриминација у Европској унији и Републици Хрватској, Tim press
d.o.o. Загреб, 2011; Бекер, К. Вишеструка дискриминација жена у Србији и одабраним државама Европске уније:
упоредна анализа, Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, ACIMSI, 2020; Makkonen, T. Multiple, Compound and
Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore, Institute For Human
Rights, Åbo Akademy University, April 2002.
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Интерсекцијска дискриминација је специфичан вид вишеструке дискриминације
који постоји када је особа дискриминисана на основу више личних својстава који су у
неодвојивој интеракцији, укрштају се и преплићу, тако да се дискриминација не може
анализирати, нити одвојити по појединачним личним својствима.

мере које се уводе како би одређене друштвене групе које се фактички налазе у
подређеном положају достигле суштинску стварну равноправност и мере којима се
обезбеђује да особе са инвалидитетом на равноправној основи остварују права и
слободе, као што су разумно прилагођавање35 радног места и др.

ПРИМЕР: Транс жени која је у завршној фази родне транзиције путем хормонске
терапије ускраћена је могућност да приступи обуци за управљање оклопним
борбеним возилом (График 4). Управо због укрштања личних својстава, код
утврђивања интерсекцијске дискриминације није потребно, нити је могуће,
пронаћи “упоредник” који би служио за упоредјивање.

У појединим законима су као изузеци наведени прописивање година старости
за пензионисање, уговарање премија осигурања на основу старосног доба,
прописивање услова за учлањење и деловање у верским заједницама у складу са
верским учењем, обредима и пословима верске заједнице, посебна заштита која се
пружа одређеним категоријама запослених, као што су малолетна лица, особе са
инвалидитетом, жене за време трудноће и породиљског одсуства, родитељи деце
предшколског узраста и др.

ДИСКРИМИНАЦИЈА

У случајевима неједнаког третмана потребно је испитати да ли је за различито
поступање, односно стављање у неповољнији положај постоји објективно и
разумно оправдање, што захтева спровођење теста дискриминације. Општи тест
дискриминације састоји се из четири етапе. Испитивању у свакој наредној етапи
приступа се само уколико је закључак испитивања у претходној фази био позитиван.

Општи тест дискриминације:
Прва етапа: испитивање постојања разлике у третману;

График 4

Друга етапа: испитивање да ли је разлика у третману заснована на личном својству;

1.8. Утврђивање дискриминације
Није свако прављење разлике аутоматски и дискриминација, већ само оно које
је неоправдано. Некада је већ на први поглед очигледно да је прављење разлике
оправдано, али су много чешће ситуације у којима је потребно прикупити многе
чињенице и доказе да би се извео правилан закључак о томе да ли је у конкретном
случају извршена дискриминација.

Трећа етапа: испитивање да ли је конкретни акт (радња/понашање/одлука) био
законит и легитиман (објективно оправдан), с обзиром на циљ, односно последице
које је произвео;
Четврта етапа: испитивање да ли постоји сразмерност између предузете
мере и циља који се овим мерама остварује.

Да би се олакшало утврђивање дискриминације, антидискриминационим законима
прописани су изузеци од принципа једнаког поступања.
У антидискриминационим законима су изузеци различито регулисани и њихов
број није исти. Два изузетка се појављују у свим законима: посебне (афирмативне)

35 „Разумно прилагођавање“ је појам којим се означава неопходно и адекватно модификовање и
усклађивање којим се не намеће несразмерно, односно непотребно оптерећење, тамо где је то у конкретном
случају потребно, како би се обезбедило да особе са инвалидитетом уживају, односно остварују равноправно са
другима сва људска права и основне слободе (члан 2. Конвенције о правима особа са инвалидитетом).
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Постоје извесне разлике у спровођењу теста дискриминације у случајевима сумње
да је извршена непосредна, односно посредна дискриминација. Код непосредне
дискриминације упоређује се поступање, а код посредне дискриминације упоређују
се последице поступања. И код једног и код другог облика дискриминације испитује
се да ли је за неједнак третман заснован на личном својству постоји објективно
оправдање, с обзиром на циљ и последице, и да ли постоји сразмерност између
циља и средства које је употребљено за остваривање тог циља.
Када је у питању сумња на посредну дискриминацију, увек треба испитати да
ли одређено поступање или критеријум, односно услов, који једнако важи за
све, има законит циљ. Законит је, на пример, циљ правила којим је завршена
основна школа прописана као услов за упис у војну гимназију, али не би имало
законит циљ правило да војну гимназију могу уписати само мушкарци, јер би се
њиме кршили прописи о забрани дискриминације на основу пола. Ако се утврди
да је циљ законит, треба испитати да ли постоји сразмерност између циља који
се желео остварити и конкретног поступања или критеријума, односно услова,
као средства којим се тај циљ желео остварити, што подразумева да се испита да
ли је то средство у конкретном случају било примерено за остваривање циља и
да ли је било нужно, тј. да ли је можда постојало неко друго мање рестриктивно
средство којим се исти циљ могао остварити.36 На пример, у циљу остваривања
начела једнакости прописани су једнаки услови за одлазак у пензију припадника/
ца војске. Ово правило има законит циљ, али несразмерно неповољно погађа
припаднике ронилачке службе у војсци јер је у питању специфична војна служба
која се обавља у животној средини неприродној за људски рад.
Код неких случајева дискриминације примењује се посебан тест за утврђивање
дискриминације. Тако је, например, у погледу запошљавања прописано да се не
сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства
због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља
стварни и одлучујући услов обављања посла, под условом да је сврха која се
тиме жели постићи оправдана. Зато код утврђивања дискриминације приликом
запошљавања треба испитати да ли особености неког посла објективно налажу да
се поједина лична својства поставе као посебан услов за запошљавање.

ПРИМЕР: Оправдано да се у огласу за посао пилота војног хеликоптера тражи
да особа задовољава посебне критеријуме у погледу психофизичког здравља,
али није оправдано да се такви критеријуми постављају за обављање неког
административног посла.
Када је реч о полу, као личном својству, постављање овог услова генерално није
допуштено, изузев веома уских изузетака у којима то може бити оправдано. Тако је,
на пример, оправдано када се пол поставља као посебан услов за неки уметнички
посао (нпр. тражи се да певач неке мелодије буде искључиво женског пола, за
одређену улогу у филму тражи се глумац, односно глумица), када се за манекенски
посао тражи особа одређеног пола и изгледа, ангажовање искључиво жена у
рекреативним центрима за жене, запошљавање мушкараца као чувара у мушким
затворима и обрнуто.37
Доказивање дискриминације прате многе потешкоће јер се она, по правилу, не врши
отворено, већ се прикрива и правда разним изговорима, тако да је тешко утврдити
узрочно-последични однос између личног својства и неједнаког поступања. С друге
стране, сама дискриминација је последица предрасуда и стереотипа којих понекад
нису свесни ни сами извршиоци дискриминације. У пракси је реткост да постоје
непосредни докази о дискриминаторном поступању, а поједини расположиви
докази често нису доступни жртвама. Да би се тешкоће у погледу доказивања
дискриминације превазишле и олакшао положај лица изложених дискриминацији,
развијена су специфична правила о терету доказивања. Њихова је суштина у
томе да особа које тврди да је над њом извршена дискриминација треба да понуди
чињенице и доказе на основу којих се може закључити да је дискриминација
вероватно извршена, а ако у томе успе, онда онај за кога се тврди да је извршио
дискриминацију треба да докаже да начело једнакости није повређено, тј. да
дискриминација није извршена. Ова специфична правила о пребацивању терета
доказивања прописана су антидискриминационим законима свих држава Западног
Балкана.

36 Петрушић, Н. Крстић, И. Маринковић, Т. Коментар закона о забрани дискриминације, Београд: Службени
гласник, 2016.

37 Приручник о европском антидискриминационом праву, Агенција ЕУ за људска права, Савет Европе,
Луксембург: Канцеларија за службене публикације ЕУ, 2011.
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2. ПРАВНИ И
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ОКВИР РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ И
ПОЛИТИКЕ ЈЕДНАКИХ
МОГУЋНОСТИ

За остваривање стварне родне равноправности у неким областима потребно
је остварити формалну равноправност (нпр. једнаке зараде жена и мушкараца
за исти рад и рад исте вредности). Међутим, у родно подељеним друштвима
није довољно обезбедити женама једнак третман какав имају мушкарци, већ је
потребно узети у обзир биолошке, друштвене и културне разлике, што у неким
областима захтева управо различит третман жена и мушкараца. Такође, неопходно
је и укључивање перспективе интерсекционалности,38 како би се уважиле разлике
између различитих група жена и мушкараца.
Да би се родна равноправност остварила, није довољно само просто повећање
броја жена у областима у којима су недовољно заступљене, већ је неопходно да
интереси и искуства жена и мушкараца и различитих група жена и мушкараца
буду укључени у све програме и јавне политике, тако да корист од развоја
буде подједнака за све, али и да се неједнакост не обнавља. То није могуће без
равноправног учешћа жена и мушкараца у доношењу одлука, у јавним пословима,
као и у осмишљавању и спровођењу јавних политика, програма и мера у свим
областима живота.

2.2. Политика родне равноправности
и једнаких могућности
2.2.1. Приступи у остваривању родне равноправности

2.1. Опште напомене

У решавању проблема родне неравноправности могу се, начелно, применити
два приступа: 1) приступ оријентисан на жене (променити жене); и 2) приступ
оријентисан на отклањање системских и структурних узрока родних неједнакости
(променити друштво). Први приступ подразумева предузимање посебних мера
које су усмерене на жене, док други приступ подразумева системско интегрисање
родне перспективе у све прописе, јавне политике и програме.

За остваривање родне равноправности и једнаких могућности од кључног значаја
је успостављање ваљаног правног и интитуционалног оквира. Његови најважнији
елементи су законски и други прописи, стратегије које дефинишу правце
деловања, приоритете и обавезе органа јавне власти и институције образоване са
циљем да прате, промовишу, унапређују равноправно учешће жена и мушкараца
у свим сферама јавног и политичког живота. Сви ови механизми су неопходни за
делотворно спровођење политике родне равноправности и једнаких могућности.

38 Перспектива интерсекционалности заснована је на ставу да је свака особа скуп одређених комплексних,
вишеслојних и међусобно зависних идентитетских одредница, те да су идентитети јединствени и недељиви, тј.
да не представљају прост збир неколико идентитетских одредница. Стога искуства појединих маргинализованих
група жена и мушкараца нису иста тако да је у појединим случајевима дискриминације неопходно узети у обзир
идентитетске одреднице које су на такав начин укрштене да се не могу раздвојити. Видети шире: Crenshaw,
K. W. Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, Stanford Law
Review, Vol. 43, No. 6, 1991. Smith, B. Intersectional Discrimination and Substantive Equality: A Comparative and
Theoretical Perspective.
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На глобалном нивоу приступи у решавању проблема родне неравноправности
временом су се мењали.
Први приступ „Жене у развоју“ (Women in Development - WID) осмишљен је 1970-их.
Његово полазиште је да жене могу дати економски допринос развоју друштва и да
су неискоришћен ресурс. Зато је потребно фокусирати се на јачање улоге жена у
економском развоју. Овај приступ утицао је на креирање програма за унапређење
образовања и запошљавања за жене и њихове политичке заступљености, како
би се повећали ресурси за њихов развој и благостање. Међутим, овај приступ је
био заснован на прихватању постојећих друштвених структура, што подразумева
одржавање традиционалних улога и одговорности које друштво додељује женама и
мушкарцима. Примена овог приступа ни на који начин не доводи у питање узроке и
природу подређености и потлачености жена, јер се родне улоге жена и мушкараца
више повезују са њиховим полом и биолошким разликама него друштвено
конструисаним улогама и односима.
Други приступ „Жене и развој“ (Women and Development - WAD) заснован је на
ставу да су жене увек биле саставни део развојног процеса, и зато је потребно
испитати зашто жене нису имале користи од развојних стратегија у претходним
деценијама, односно испитати изворе и природу потчињености и угњетавања
жена. Иако је примена овог приступа открила и обелоданила тежак положај жена,
посебно у земљама у развоју, и структурне неједнакости, домети су ограничени јер
је сам приступ фокусиран на проблеме жена независно од мушкараца и генерално
занемарује социјално, економско и политичко оснаживање жена у односу на
мушкарце у развојном контексту.
Трећи приступ, на коме се данас темељи политика родне равноправности
међународних организација и развојних агенција, јесте приступ „Род и развој“
(Gender and Development – GAD). Овај приступ заснован је на ставу да проблем није у
недовољној укључености жена у развој, већ у неравноправности жена и мушкараца
и друштвеним процесима и институцијама које подстичу неравноправност. Зато се
положај жена не може анализирати изоловано, већ се мора узети у обзир шири
контекст њиховог живота у породици, економији и друштву и начин на који друштво
и институције путем вредности и пракси подстичу неравноправност жена и
мушкараца. Приступ „Род и развој“ преусмерава фокус са жена на неједнаке односе
моћи између жена и мушкараца. Полазни став је да су жене и мушкарци интегрални
део сваке дугорочне развојне стратегије која мора задирати у промене друштвених,
економских и политичких односа моћи и контроле.
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Пример примене различитих приступа:
Проблем недовољне заступљености жена у војсци може се решавати предузимањем
подстицајних мера које су усмерене на мотивисање и привлачење жена за
војни позив. Такве мере се заснивају на идеји да су проблем жене, које нису
заинтересоване за војни позив, па их треба одговарајућим мерама подстаћи. Овакве
мере су ограниченог домета, јер нису усмерене на отклањање суштинских узрока
недовољне заступљености жена у војсци, који су засновани на стереотипним
улогама полова и последичној родној сегрегацији професија и занимања. Зато трајно
превазилажење овог проблема захтева елиминисање друштвених препрека које су
узрок ове појаве, што подразумева системску трансформацију родних односа.

2.2.2. Системско увођење родне перспективе
Искуство показује да достизање стварне родне равноправности није могуће
без суштинске трансформације родних односа, а да би до ње дошло, потребно је
применити стратегију која подразумева системско увођење родне перспективе у
све политике, на свим нивоима и у свим фазама одлучивања – „Gender mainstreaming“.
Синтагма „Gender mainstreaming“ (main – главни, stream – ток) има различите
преводе: „системско увођење родне перспективе“, „увођење родне равноправности
у главне токове“, „родно освешћена политика“, „уродњавање јавних политика“,
„уродњавање“, „родна интеграција“, „интеграција родне перспективе“ и др.
Концепт Gender mainstreaming (у даљем тексту користиће се термин “интеграција
родне перспективе”) је приступ у остваривању родне равноправности, који је
заменио деценијама примењиван приступ усмерен на жене. До заокрета је дошло
на Четвртој светској конференцији о женама, која је под окриљем УН одржана 1995.
године у Пекингу, а на којој је усвојена Пекиншка декларација и Платформа за
акцију.
Постоје различите дефиниције стратегије системског увођења родне перспективе.
Економски и социјални савет УН дефинише ову стратегију као “процес оцењивања
последица свих планираних мера, укључујући прописе, политике и програме,
у свим областима и на свим нивоима, по жене и мушкарце. То је стратегија којом
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питања која се односе на жене и на мушкарце, као и њихова искуства постају
интегрални део развоја, спровођења, праћења и евалуације политика и програма
у свим политичким, економским и друштвеним сферама, тако да жене и мушкарци
имају користи у истој мери и како се неравноправност не би репродуковала.
Коначни циљ је остваривање родне равноправности”.39 Према дефиницији Савета
Европе ова стратегија представља процес „реорганизације, унапређења, развоја и
евалуације процеса креирања, спровођења и евалуације јавних политика, тако да
је перспектива родне равноправности уграђена у све политике, на свим нивоима
у свим фазама, од стране актера који су иначе укључени у процес“.40 Има и других
дефиниција, које се разликују у формулацијама, али је суштина иста.
На нивоу Европске уније концепт интеграције родне перспективе је први пут
дефинисан 1996.41
Стратегија системског увођења родне перспективе настала је као резултат
сазнања да признавање једнаких права и посебне мере у корист жена ради
исправљања неједнаког третмана у прошлости нису довољне, јер не отклањају
родну неравноправност, а неке је чак продубљују. Зато остваривање родне
равноправности захтева трансформацију родних односа, што се може постићи
утицајем на системске и структурне узроке родне неравноправности. Уместо
парцијалних мера, користи се целовит и свеобухватан приступ, који дугорочно
доводи до трајних промена родних односа и води ка постизању циља родне
равноправности.
Опредељење за концепт системског увођења родне перспективе проистекло је
из става да напоре усмерене на унапређење родне равноправности не би требало
ограничити само на примену закона, мера и политика, већ да родни аспект у њих
мора бити суштински уткан од почетка, још у процесу обликовања свих јавних
политика на свим нивоима. Полазиште је да, суштински посматрано, не постоје
родно неутралне јавне политике, већ да свака јавна политика на различите начине
утиче на жене и мушкарце јер њихов положај и потребе нису исте. Ако се оне не
узму у обзир, онда је јавна политика „родно слепа“ јер не уважава родне разлике
и може продубити родне неједнакости. Због тога је потребно да се у свим фазама
39 Gender mainstreaming, Extract from the Report of the Economic and Social Council for 1997 (A/52/3, 18 September 1997).
40 Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices. Final Report
of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming EG-S-MS, Council of Europe, 1998
41 Incorporating Equal Opportunities For Women And Men Into All Community Policies And Activities COM (96)
67 final
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креирања закона, јавних политика, програма и мера на свим нивоима, од њиховог
конципирања, до њихове евалуације, врши процена утицаја на род (Gender Impact
Assessment – eng.) – на жене и мушкарце и различите групе жена и мушкараца.
Таква процена омогућава да се узиму у обзир положај, моћ, интереси, потребе и
искуства жена и мушкараца, чиме се обезбеђује да жене и мушкарци у истој мери
имају користи, а да се неравноправност не обнавља.
С друге стране, процена се врши и у односу на поједине групе жена и мушкараца, с
обзиром на то да жене и мушкарци нису две хомогене групе, већ постоје различите
групе жена и мушкараца чији положај није исти јер се укрштају и други фактори
који на њега утичу, као што су социјални статус, етничка припадност, инвалидитет,
старосно доба и др. Зато је важно да се сагледају и узму у обзир положај, моћ,
потребе, интереси и искуства различитих група жена и мушкараца.
Пошто држава има кључну одговорност, улогу и ресурсе за остваривање родне
равноправности, предуслов за системско увођење родне перспективе јесте да
у институцијама система родна равноправност буде препозната као развојно
питање, чиме постаје и један од циљева свих јавних политика у свим областима
и на свим нивоима, укључујући и оне које су на први поглед родно неутралне, као
што су, на пример, екологија, климатске промене, урбанизам и др. Другим речима,
родна равноправност престаје да буде „женско“ питање, како се понекад третира,
већ постаје друштвено питање, односно, званично опредељење и политика државе.
Системско увођење родне перспективе значи да се родна равноправност узима као
полазиште, циљ и принцип при доношењу свих одлука и политика, у свим фазама
и од стране свих укључених актера. Свеобухватном проценом утицаја утврђује
се како би планиране мере/активности у некој области могле да утичу на жене и
мушкарце и поједине групе жена и мушкараца и да ли се њима може унапредити
родна равноправност и положај жена, односно, мушкараца, ако је у датој области
њихов положај неповољнији.
Системско увођење родне перспективе није само себи циљ, већ средство за
остваривање крајњег циља – једнака права и једнаке могућности за све. То захтева
да јавне политике/мере и програми уважавају постојеће родне неравноправности,
као и различите потребе, интересе и позиције на којима се жене и мушкарци налазе.
Системско увођење родне перспективе је комплементарна стратегија и није
замена за законе о родној равноправности, институционалне механизме за родну
равноправност и специфичне интервенције и мере које су усмерене на укидање
родних јазова.
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Системско увођење родне перспективе у систему одбране подразумева да се у
све интерне политике, стратешка, планска и програмска документа, као и у радне
процедуре и одлуке које усмеравају радни процес, интегрише родна компонента.
Тиме се у оружаним снагама обезбеђује радно окружење у коме и жене и
мушкарци имају једнаке шансе да остваре своје професионалне капацитете и
допринесу остваривању друштвене улоге и задатака које оружане снаге имају у
демократском друштву. Укључивање родне перспективе у систем одбране шаље
важан сигнал друштву – ако жене могу да дају значајан допринос систему одбране,
који је доминантно мушки сектор у односу на друге, онда ни у другим секторима
неће бити ограничења у погледу учешћа и оснаживања жена. РСБУН 1325 позива
на систематску примену родне перспективе у циљу очувања и изградње мира
од стране свих држава чланица, посебно у контексту мировних мисија које воде
Уједињене нације.42

политике које су усмерене на унапређење услова живота појединих група жена и
мушкараца, као што су безбедност, услови становања, социјална заштита и др.
Свака посебна мера представља одступање од формалне једнакости, која захтева
једнако поступање према свима. Зато се у антидискриминационим законима
изричито прописује да се посебне мере не сматрају дискриминацијом. У неким
актидискриминационим законима додатно се наглашава да посебне мере морају
бити објективно оправдане, сразмерне и подобне да остваре циљ ради кога су
уведене.
•

ЗЗД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ: [...]Следеће мере неће се сматрати
дискриминацијским када се њима остварује легитиман циљ и ако постоји
разуман однос пропорционалности између средстава која се користе и циља
који се настоји реализовати и када: а) произилазе из провођења или доношења
привремених посебних мера осмишљених било да се спрече или надокнаде
штете које лица трпе а које су одређене основама наведеним у члану 2. овог
закона и то нарочито за припаднике угрожених група, као што су: инвалидна
лица, припадници националних мањина, жене, труднице, деца, омладина,
старија лица и друга друштвено искључена лица, цивилне жртве рата, жртве
у кривичним поступцима, расељена лица, избеглице и азиланти; односно да се
омогући њихово пуно учешће у свим областима живота (члан 5).

Посебне (афирмативне) мере су законодавне, административне и друге мере
ограниченог временског трајања које се уводе са циљем да убрзају равноправно
учешће жена и мушкараца у политичкој, економској, друштвеној, културној, и
другим сферама живота и обезбеде суштинску равноправност жена и мушкараца.
Посебне мере су инструмент политике родне равноправности и једнаких
могућности. Оне се користе ради исправљања последица прошле и садашње
родно засноване дискриминације. С обзиром да су жене у неједнаком положају
у скоро свим областима, што потврђују подаци разврстани по полу, највећи број
посебних мера за остваривање родне равноправности доноси се у корист жена или
појединих група жена.

•

ЗЗД ЦРНЕ ГОРЕ: Прописе и посебне мере које су усмерене на стварање
услова за остваривање националне, родне и укупне равноправности
и заштите лица која су по било ком основу у неједнаком положају могу
доносити, односно уводити и спроводити, у оквиру својих надлежности
и овлашћења државни органи, органи државне управе, органи јединица
локалне самоуправе, јавна предузећа и друга правна лица која врше јавна
овлашћења (у даљем тексту: органи), као и друга правна и физичка лица.

Свака посебна мера, као што су квоте за мање заступљен пол, мере подршке
намењене женама у бизнису, циљано регрутовање и запошљавање жена и сл., мора
имати конкретан и јасно дефинисан циљ, чијим остваривањем престаје потреба за
посебном мером. По томе се посебне мере разликују од општих мера социјалне

•

2.2.3. Посебне мере као инструмент
политика једнаких могућности
Примена стратегије системског увођења родне перспективе не искључује потребу
за посебним мерама, јер су то два комплементарна приступа.

42 Egnell, R. Gender Perspectives and Military Effectiveness Implementing UNSCR 1325 and the National Action
Plan on Women, Peace, and Security.
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Мере из става 1 овог члана примењују се сразмерно потребама и могућностима
и трају до остварења циљева који су тим мерама утврђени (члан 5)
ЗСЗД
РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ: (1) Неће се сматрати
дискриминацијом мере и радње предузете са циљем да се укине неједнако
уживање људских права и слобода док се не постигне фактичка једнакост
лица или група, ако је разликовање оправдано и објективно, а средства за
постизање тог циља су пропорционална, односно прикладна и неопходна.
(2) Мере и радње из става (1) су временски ограничене и примењују се до
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постизања фактичке једнакости лица или група при уживању њихових права
(члан 7).
•

ЗЗД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: Не сматрају се дискриминацијом посебне мере
уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица,
односно групе лица која се налазе у неједнаком положају (члан 14).

Пример добре праксе:
Методологијама за пријем у службу, на образовање, за стипендирање и учешће у
пројектима МО Црне Горе уврштен је допунски критеријум у случају да два кандидата
различитог пола имају исти број бодова на тестирању/провјерама, предност ће се
дати кандидаткињи. Основа за израду Методологије је наведена у Закону о Војсци,
став 2, члан 49 (пријем), за образовање и усавршавање став 5, члан 117; избор лица
за стипендирање став 4, члан 119; избор лица за добровољно служење војног рока
став 3, члан 194.

2.3. Међународни правни оквир заштите од
родно засноване дискриминације, сексуалног
узнемиравња и злостављања
Међународни правни оквир заштите од родно засноване дискриминације,
сексуалног узнемиравања и злостављања чине међународни уговори о
људским правима усвојени под окриљем Уједињених нација и Савета Европе.
Неки међународни уговори регулишу шири круг питања, укључујући и забрану
дискриминације, док су неки искључиво посвећени сузбијању појединих облика
дискриминације.
У ширем смислу међународни правни оквир чине и бројни правно необавезујући
правни акти усвојени под окриљем Ујединињених нација и Савета Европе, којима
су успостављени правни стандарди и смернице за рад на сузбијању родно
засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања. За државе
које се налазе у процесу европских интеграција од значаја су и прописи Европске
уније, са којима хармонизују своје законодавство.

2.3.1. Међународни правни документи под окриљем
Уједињених нација
2.3.1.1. Међународни уговори под окриљем Уједињених нација
Повеља Уједињених нација (1945) садржи неколико одредби које се тичу људских
права, при чему је нагласак стављен на забрану дискриминације. Већ у преамбули
Повеље истиче се: „Ми, народи Уједињених нација, решени... да поново потврдимо
веру у основна права човека, у достојанство и вредности људске личности, у
равноправност мушкараца и жена и нација великих и малих...“. У члану 1, став 3, као
један од четири главна циља УН, наводи се „остваривање међународне сарадње
ради решавања међународних проблема, економске, социјалне, културне или
хуманитарне природе, као и ради унапређења и подстицања поштовања људских
права и основних слобода за све, без обзира на расу, пол, језик или веру“. У чл. 55
предвиђено је да ће УН радити на повећању животног стандарда, пуног запослења
и услова за економски и социјални напредак и развој, на решавању међународних
економских, социјалних, здравствених и сродних проблема, свеопштег поштовања
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и уважавања људских права и основних слобода за све, без обзира на расу, пол,
језик или веру.
Универзална декларација о људским правима (1948) је најважнији документ
о људским правима, којим су људска права по први пут конкретизована
и универзално заштићена. Начело равноправности и недискриминације
прокламовано је прописивањем да се сва људска бића рађају слободна и једнака
у достојанству и правима (члан 1), а свакоме је гарантована једнакост у правима и
слободама прописаним Универзалном декларацијом, без икакве разлике по основу
расе, боје коже, пола, језика, вероисповести, политичког или другог мишљења,
националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или неког другог статуса
(члан 7). Универзалном декларацијом гарантована је једнакост пред законом, као и
право на заштиту од дискриминације. У погледу склапања брака и приступа јавним
службама, призната је равноправност пунолетних жена и мушкараца. Свакоме је
признато право на живот, слободу и безбедност (члан 3).
Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966) гарантује читав
сет права, укључујући право на живот (члан 6.), забрану мучења, нечовечног или
понижавајућег поступања или кажњавања (члан 7), право на слободу и безбедност
личности (члан 9). Забрањена је дискриминација у уживању права која су пактом
гарантована (члан 2 и 3), као и у уживању права која су гарантована националним
правом (члан 26). У погледу основа дискриминације, наведни су раса, боја коже, пол,
језик, вера, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло,
имовно стање и место рођења, с тим што листа личних својстава није затворена,
тако да је у погледу основа дискриминације забрана универзална.
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966)
забрањује дискриминацију у погледу права која гарантује (члан 2.) Као забрањени
основи дискриминације наведени су само примера ради: раса, боја коже, пол, језик,
вера, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, имовно
стање и место рођења, тако да је дискриминација забрањена и по било ком другом
основу. Пактом је утврђена обавеза држава чланица да обезбеде једнаке награде
за рад исте вредности, без било какве разлике, уз посебно истицање да жене
морају имати исте услове рада као и мушкарци и да ће примати исту накнаду као и
мушкарци за исти рад (члан 3).

признавања, остваривања или вршења људских права и основних слобода жена
на политичком, економском, друштвеном, културном, грађанском или другом пољу“
(члан 1). Забрана дискриминације жена односи се на све области, а обавеза је
држава чланица да елиминишу дискриминацију жена у политичком и јавном животу,
приликом стицања и промене држављанства, у образовању, запошљавању и на
раду, у браку и породичним односима и у другим областима. Посебно је значајна
обавеза држава чланица да предузму све подесне мере ради измене друштвених
и културних обичаја у погледу понашања мушкараца и жена да би се отклониле
предрасуде, као и уобичајена и свака друга пракса заснована на схватању о
инфериорности или супериорности једног или другог пола или традиционалној
улози мушкараца, односно, жена - члан 5, став 1 (а).
Конвенција УН о укидању свих облика расне дискриминације (1965) дефинише и
забрањује расну дискриминацију (члан 1). Државе чланице су у обавези да предузму
све мере како би укинуле расну дискриминацију и њено подстицање (члан 2), као
и да забране деловање организација и појединаца усмерено на организовану
пропаганду расне дискриминације и прогласе кривичним делом ширење идеја
заснованих на расној мржњи, подстицање на расну дискриминацију, као и сва дела
насиља уперена против припадника других раса, лица друге боје коже или другог
етничког порекла (члан 4). Значајна је и обавеза држава чланица да свим лицима
под својом јурисдикцијом обезбеде делотворну заштиту од свих облика расне
дискриминације, као и накнаду штете проузроковане расном дискриминацијом
(члан 6).
Конвенција УН против мучења и других свирепих, нечовечних или понижавајућих
казни и поступака (1984) предвиђа обавезу држава чланица да спрече све појаве
мучења на територији под њиховом јурисдикцијом. Дефиниција мучења је широка
и укључује све радње којима се неком лицу наносе велике физичке или душевне
патње. Државе чланице обавезне су да предузму све законске, административне,
судске и друге мере како би спречиле мучења лица која се налазе под њеном
јурисдикцијом, при чему је искључено њихово позивање на било коју изузетну
околност или наређење претпостављеног или јавних власти да би се оправдало
мучење. Државе су дужне да спрече не само мучење коме прибегавају органи
надлежни за одржавање јавног реда и мира, већ и мучење и друго слично
поступање коме прибегавају приватне групе или појединци против лица које су
под њиховом контролом.

Конвенција УН о укидању свих облика дискриминације жена (1979) дефинише
дискриминацију жена као “свако разликовање, искључивање или ограничавање
на основу пола, са циљем или последицом угрожавања или онемогућавања
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Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом (2006) гарантује пуно и једнако
уживање свих људских права особа са инвалидитетом и промовише поштовање
њиховог урођеног достојанства. Овом конвенцијом државе се обавезују да
усвоје потребне законодавне, административне и друге мере ради обезбеђења
равноправности и недискриминације лица са инвалидитетом и права признатих
овом конвенцијом. Оне су дужне да предузму све неопходне мере ради укидања или
измене свих прописа, обичаја и праксе који представљају дискриминацију особа
са инвалидитетом. Конвенција пружа каталог права за особе са инвалидитетом,
међу којима је посебно важна приступачност, која представља један од суштинских
предуслова за равноправно учешће ових особа у свим областима друштвеног
живота.

2.3.1.2. Други правни документи Уједињених нација
За сузбијање родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања велики значај имају резолуције, декларације и други формалноправно необавезујући међународни документи усвојени под окриљем Уједнињених
нација, који су резултат консензуса у међународној заједници, донети под окриљем
Уједињених нација.
У Бечкој декларацији и програму деловања, усвојеној на Светској конференцији о
људским правима у Бечу (јун 1993) и потврђеној Резолуцијом 48/121 Генералне
скупштине Уједињених нација изражава се забринутост због различитих облика
дискриминације и насиља којима су жене широм света изложене и потврђују да
су људска права жена и женске деце неотуђиви, недељиви и саставни део општих
људских права. Истакнуто је да су “кршења људских права жена у ситуацијама
оружаних сукоба кршења основних принципа међународних људских права и
хуманитарног права“.
Пекиншка декларација и Платформа за акцију, усвојене на ИВ Светској конференцији
о женама одржаној у Пекингу 1995. године, представљају својеврсни програм за
оспособљавање и давање већих овлашћења женама и уклањање свих препрека
које стоје на путу активном учешћу жена у свим сферама јавног и приватног
живота. У декларацији се указује да је равноправност мушкараца и жена питање
људских права, услов за социјалну правду и да је неопходан и основни предуслов
за равноправност, одрживи развој и очување мира. Посебан поглавље Платформе
за акцију посвећено је насиљу над женама, којим се крши, угрожава и поништава
уживање људских права и основних слобода жена, а које је, како је наглашено,
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манифестација неједнаког односа снага између мушкараца и жена, што је довело до
доминације и дискриминације над женама од стране мушкараца и до спречавања
потпуног напретка жена.
У поглављу “Жене и оружани сукоби”, констатује се да је мир на локалном,
државном, регионалном и глобалном нивоу могуће постићи и да је он неодвојиво
повезан са напретком жена. Утврђено је шест стратешких циљева: повећање учешћа
жена у решавању конфликата на нивоима на којима се одлучује и заштита жена у
ситуацијама оружаних и других врста сукоба или под страном окупацијом (циљ
Е.1); смањивање неоправдано високих издатака за војску и стављање под контролу
доступности оружја (циљ Е.2); унапређивање ненасилних облика решавања
конфликата и смањење учесталости злоупотребе људских права у конфликтним
ситуацијама (циљ Е.3); унапређивање доприноса жена у развоју културе мира (циљ
Е.4); обезбеђивање заштите, помоћи и обуке женама избеглицама, другим расељеним
женама којима је потребна међународна заштита, као и интерно расељеним женама
(циљ Е.5); и обезбеђивање помоћи женама из колонија и територија под туђом
управом (циљ Е.6).
У Програму глобалног развоја 2030. усвојеном на конференцији Уједињених нација
о одрживом развоју 2015. године (Агенда 2030), као пети циљ одрживог развоја,
утврђено је постизање родне равноправности и оснаживање жена и девојчица.
Његови подциљеви су, поред осталог, укидање свих облика дискриминације против
жена и девојчица у свим областима, као и укидање свих облика насиља над женама
и девојчицама у јавним и приватним сферама, укључујући и сексуалну и друге
облике експлоатације, пуно и делотворно учешће жена и једнаке могућности за
руковођење на свим нивоима доношења одлука у политичком, привредном и јавном
животу. Од значаја за тему коју обрађује Приручник је такође и циљ одрживог развоја
бр. 16 који је усмерен на промовисање мирољубивих и инклузивних друштава за
одрживи развој, приступ правди за све, као и изградњу делотворних, одговорних и
инклузивних институција на свим нивоима.

2.3.1.3. Релевантне резолуције Савета безбедности Уједињених нација
За систематско увођење родне перспективе у систем одбране и укључивање жена
у мировне процесе и примену мировних споразума посебан значај имају резолуције
Савета безбедности Уједињених нација.
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РСБУН 1325 (2000) – Жене, мир и безбедност, једногласно усвојена од стране Савета
безбедности УН први је званични документ Савета безбедности који је захтевао од
страна у сукобу да спрече кршење права жена, подрже учешће жена у мировним
преговорима и постконфликтном опоравку, као и да заштите жене и девојчице
од сексуалног и родно заснованог насиља у оружаним сукобима, посебно имајући
у виду да је злостављање и силовање жена и девојчица постало важно оружје рата
и један од метода екстремне тортуре. У Резолуцији се истиче јединствени утицај
сукоба на жене и упућује позив на усвајање родне перспективе ради сагледавања
посебних потреба жена и девојчица током сукоба, репатријације и пресељења,
рехабилитације, реинтеграције и постконфликтног опоравка.43
РСБУН 1820 (2008) третира питања сексуалног насиља у конфликтним и
постконфликтним ситуацијама и наглашава значај превенције сексуалног
насиља над женама, спровођење политике нулте толеранције према сексуалном
искоришћавању и злостављању и наглашава значај кажњавања учинилаца.
РСБУН 1888 (2009) посвећена је заштити жена и девојчица од сексуалног насиља
у оружаним сукобима. Резолуцијом се предвиђа именовање специјалног
представника Генералног секретара и формирање експертских тимова, који би
деловали на терену, у циљу делотворније координације, примене и извештавања о
примени Резолуције 1820.
РСБУН 1889 (2009) фокусирана је на заштиту жена и девојчица у пост-конфликтним
ситуацијама. Она позива на предузимање додатних мера за повећање учешћа
жена у свим фазама пост-конфликтног опоравка: решавање сукоба, постконфликтно планирање и изградња мира, доношење политичких и економских
одлука, сузбијање стереотипа и промовисање женског лидерства и капацитета,
управљање програмима помоћи, као и подршка женским организацијама.

РСБУН 2106 (2013) констатује спори напредак у примени РСБУН 1960 и позива
на предузимање делотворних мера у процесуирању и реаговању на случајеве
сексуалног насиља, чиме би се допринело одржавању међународног мира и
сигурности.
РСБУН 2122 (2013) истиче потребу континуиране примене РСБУН 1325 и
националних акционих планова, унапређења система координације, мониторинга
и евалуације. Посебно наглашава значај женског лидерства и веће учешће жена у
праћењу напретка у решавању конфликата и очувању мира.
РСБУН 2242 (2015) указује да је учешће жена кључна компонента напора за
решавање изазова у глобалном контексту, који карактерише пораст насилног
екстремизма, климатске промене и велик број расељених особа, уз наглашавање
суштинске повезаности учешћа жена и одрживог мира и безбедности.
РСБУН 2272 (2016) успоставља механизам за спречавање сексуалног
искоришћавања и злостављања од стране припадника/ца мировних снага УН
у мировним операцијама. Резолуција третира сексуално искоришћавање и
злостављање као проблем кредибилитета УН и способности организације да
спроводи мировне мисије. Усмерена је на уклањање сексуалног искоришћавања
и злостављања које проистиче из институционалне културе засноване на
милитаризованим и патријархалним обрасцима безбедности. Резолуцијом је
предвиђена могућност да војни, односно полицијски контингент у чијем су саставу
појединци/ке оптужени за сексуално искоришћавање и злостављање, буде
замењен другим контингентом из државе која на одговарајући начин реагује и
процесуира случајеве сексуалног искоришћавања и злостављања.

РСБУН 1960 (2010) представља одговор на спор напредак у решавању питања
сексуалног насиља у оружаним сукобима, посебно над женама и децом. Она позива
на предузимање конкретних мера и успостављање институционалних механизама
за превенцију и заштиту од сексуалног насиља у сукобима.

РСБУН 2467 (2019) посвећена је сексуалном насиљу у оружаним сукобима, за
чије решавање промовише приступ усредсређен на преживеле, којима треба
обезбедити обештећење и адекватну здравствену заштиту, укључујући и заштиту
репродуктивног здравља. Резолуција наглашава да су структурна неравноправност
полова и дискриминација главни узроци сексуалног насиља и указује на
неопходност учешћа и оснаживања жена као пута ка одрживом миру и сигурности.

43 ОЕБС, као регионална организација посвећена безбедности, подржава имплементацију РСБУН 1325 и
агенду „Жене, мир и безбедност“ у региону. Организација наглашава потребу да се жене ангажују у превенцији
конфликта, као и у управљању кризним ситуацијама и процесима обнове после конфликта. ОЕБС има програм
који је посвећен питањима рода и који подржава како владин, тако и невладин сектор кроз анализе, алате,
тренинге и експертске савете са циљем да државама помогне у испуњавању обавеза које проистичу из РСБУН
1325. ОЕБС помаже при изради Националних акционих планова, као и при установњавању стања, трендова и
изазова за имплементацију НАП-ова.

Резолуција Савета безбедности 2493 (2019) - десета резолуција у оквиру агенде
Савета безбедности Жене, мир и безбедност, која позива државе чланице да
се обавежу на спровођење девет претходно усвојених резолуција. Резолуција
представља корак напред у области учешћа жена у свим фазама мировних
процеса, као и у стварању сигурнијег окружења за цивилно друштво, формалне
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и неформалне вође жена, градитељке мира, политичке актере и оне који штите
и промовишу људска права, како би деловали самостално и без непримереног
мешања, претњи, насиља и говора мржње, укључујући и деловање у ситуацијама
оружаног сукоба.
РСБУН 2538 (2020) представља важан пробој јер је то прва резолуција коју је
усвојио Савет безбедности УН, а односи се специфично на улогу жена у склопу
мировних снага. Она је значајна и по томе што је веома редак случај да све државе
чланице Савета безбедности буду ко-спонзори резолуције. Неки од главних
елемената резолуције односе се на потребу да се повећа број жена у УН мисијама,
на потребу сарадње приликом тренинга и изградње капацитета, успостављање
мрежа и дата база женског особља, позива на побољшање безбедности женског
особља у мисијама, као и захтева одговарајући смештај за женско особље мисија.
Напослетку, резолуција позива на сарадњу УН и регионалних организација у том
смислу.

2.3.2. Међународни правни документи
под окриљем Савета Европе
У окриљу Савета Европе44 усвојено је неколико међународних уговора од значаја за
заштиту од дискриминацје, сексуалног узнемиравања и злостављања. За успешну
борбу против ових појава значајни су и бројни правно необавезујући акти који
пружају путоказе за деловање држава у овој области.

2.3.2.1. Међународни уговори под окриљем Савета Европе
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1950) гарантује
грађанска и политичка права, укључујући право на живот (члан 2), забрану мучења
(члан 3), право на слободу и безбедност (члан 5) и забрањује дискриминацију
у уживању наведених права по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже,
језик, религија, политичко или друго уверење, национално или друштвено порекло,

повезаност са националном мањином, имовно стање, рођење или други статус
(члан 14). С обзиром да се забрана дискриминације односи на права гарантована
конвенцијом, усвојен је Протокол бр. 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских
права и основних слобода, којим је прописана општа забрана дискриминације
(2000). Њиме је забрана дискриминације проширена и на права која су гарантована
националним законодавством.
Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима (2005) прокламује
да примена одредаба конвенције, а посебно коришћење мера за заштиту и
унапређење права жртава, треба да се обезбеди без дискриминације по било
ком основу. Значајно је што конвенција наглашава да је трговина људима чврсто
повезана са родом, због чега је неопходно укључивање перспективе родне
равноправности у области трговине људима.
Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама
и насиља у породици – Истамбулска конвенција (2011) утврђује обавезујуће
стандарде за заштиту од насиља према женама и насиља у породици. Државе
чланице су дужне да предузму све неопходне законодавне и друге мере и да са
потпуном посвећеношћу спрече, истраже, казне и обезбеде обештећење жртвама
насиља која изврше недржавни субјекти. Наглашена је потреба координираног
деловања државних органа и свих институција система који у својој надлежности
имају рад са женама жртвама насиља, посебно насиља у породици. Насиље
према женама означено је као кршење људских права и облик дискриминације
жена и утврђена је обавеза држава чланица да обезбеде примену конвенције без
дискриминације по било ком основу (члан 4). У домену превенције, обавеза је
држава чланица да раде на промени друштвених и културних образаца са циљем
искорењивања предрасуда, обичаја, традиције и других пракси које се заснивају
на идеји инфериорности жена и мушкараца, утичу на подизање свести јавности
и обезбеде одговарајуће обуке запослених у вези са спречавањем и откривањем
насиља, потребама и правима жртава и спречавањем секундарне виктимизације
(чл. 12. и 15). Донета је са циљем успостављања нулте толеранције на насиље над
женама и насиље у породици, делотворног сузбијања свих облика дискриминације
над женама и промоције суштинске равноправности између жена и мушкараца.

44 Савет Европе је водећа организација за људска права у Европи, која обухвата 47 држава чланица, од
којих су 28 државе чланице Европске уније. Савет Европе залаже се за слободу изражавања и медија, слободу
окупљања, равноправност и заштиту мањина, помаже државама у борби против корупције и тероризма и у
спровођењу неопходних правосудних реформи. Седиште Савета Европе налази се у Стразбуру, у Француској.
Парламентарна скупштина састоји се од 318 посланика из држава чланица. Скупштина бира генералног
секретара, комесара за људска права и судије Европског суда за људска права. Комесар за људска права
самостално извештава о кршењима људских права и скреће пажњу на њих.
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2.3.2.2. Други међународни правни документи Савета Европе
Ревидирана европска социјална повеља (1996) представља темељни документ
Савета Европе на подручју социјалних права. По својој садржини она је на подручју
економских и социјалних права еквивалент Европској конвенцији о људским
правима. Поред осталог, повељом је утврђено право на једнаке могућности и једнак
третман у питањима запошљавања и занимања без дискриминације на основу
пола (члан 20), као и право запослених са породичним обавезама на једнакост у
третману и могућностима.
Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу (2006) намењена је
локалним и регионалним управама, које се њеним потписивањем јавно обавезују
да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане
повељом у својим срединама, што укључује примену принципа равноправности
жена и мушкараца, елиминисање родних стереотипа и све облике родно засноване
дискриминације.
У окриљу Савета Европе донете су и бројне препоруке, међу којима су најзначајније:
Препорука R(2003)3 о уједначеном учешћу жена и мушкараца у политичком и
јавном одлучивању; Препорука R(90)4 о несексистичкој употреби језика; Препорука
R(98)14 о интегрисању родног аспекта у јавну политику; Препорука R(2000)11 о
акцијама у борби против трговине људима у сврху сексуалног искоришћавања;
Препорука 1325(1997) о трговини женама и присилној проституцији; Препорука
R(96)5 о усклађивању радног и породичног живота; Препорука R(2002)5 о заштити
жена од насиља; Препорука R(2003)3 о уравнотеженом учешћу жена и мушкараца
у доношењу одлука, Препорука R(2007)13 о уродњавању у образовању; Препорука
R(2007)17 о стандардима и механизмима родне равноправности; Препорука R(2013)1
о родној равноправности и медијима; Препорука R(2017)9 о родној равноправности
у аудиовизуелном сектору, Препорука R(2019)1 о спречавању и сузбијању сексизма
и др.

2.4. Право Европске уније
2.4.1. Примарно и секундарно законодавство
Прописи релевантни за заштиту од дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања садржани су у изворима примарног и секундарног законодавства.
Примарно законодавство чине уговори којима су постављени циљеви ЕУ, правила
о ЕУ институцијама и односи између држава чланица и ЕУ, док у секундарно
законодавство спадају директиве, одлуке, правила, препоруке и мишљења
заснована на принципима и циљевима договореним у примарном законодавству.
Изворни Уговор о оснивању Европске економске заједнице (1957) садржи
неколико одредаба којима се забрањује сваки вид дискриминације с обзиром
на држављанство, укључујући и забрану дискриминације на основу пола у
контексту запошљавања. Уговор из Мастрихта (1992) такође садржи одредбу о
забрани дискриминације на основу пола у области запошљавања, а тек Уговор из
Амстердама (1999), поред прокламовања једнакости мушкараца и жена на тржишту
рада, даје важно овлашћење Европском савету да предузме одговарајуће кораке
ради борбе против дискриминације по основу пола, расног или етничког порекла,
религије или уверења, инвалидитета, узраста или сексуалне оријентације (члан 13).
У Уговору из Лисабона (2007) наводи се, поред осталог, да ће се ЕУ борити против
социјалне искључености и дискриминације, и промовисаће социјалну правду и
заштиту и равноправност између жена и мушкараца (члан 2).
Повеља о основним правима у ЕУ (1993) представља први документ који пружа
каталог људских права гарантованих у ЕУ, а део повеље посвећен је забрани
дискриминације и принципима једнакости и равноправности. Забрањена је
дискриминација по било ком основу, укључујући и генетске особености и сексуалну
оријентацију, које се први пут помињу као забрањени основи дискриминације.
Повеља је донета као правно необавезујући акт, али је постала обавезујућа
ступањем на снагу Уговора из Лисабона (2007) у чији је текст инкорпорирана.
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Секундарни извори у домену забране дискриминације су директиве ЕУ:

▸

Директива Савета Европске уније 2000/43/EC за спровођење принципа једнаког
третмана особа без обзира на расно и етничко порекло;

▸

Директива Савета Европске уније 2000/78/EC која успоставља општи оквир за
равноправан третман у запошљавању и професији;

▸

Директива Савета Европске уније 2002/73/EC за спровођење принципа
једнаког третмана жена и мушкараца у погледу запошљавања, стручне обуке и
напредовања и услова рада;

▸

Директива Савета Европске уније 2004/113/EC посвећена имплементацији
принципа једнаких могућности и једнаког третмана мушкараца и жена у
приступу добрима и услугама;

▸

Директива Савета Европске уније 2006/54/EC посвећена имплементацији
принципа једнаких могућности и једнаког третмана мушкараца и жена у
области запошљавања и занимања;

▸

Директива Савета Европске уније 2010/41/EU о примени принципа
једнаког третмана мушкараца и жена који су самозапослени и др.

2.4.2. Други релевантни правни документи Европске Уније
Подстицај остваривању родне равноправности у државама ЕУ пружају и бројни
правно необавезујући документи: Препорука 84/635/EC о промовисању позитивне
акције за жене; Препорука 92/131/ЕEC о заштити достојанства жена и мушкараца
на послу, Резолуција Савета из 1982. године о промовисању једнаких могућности
за жене, Резолуција Савета из 1995. године о уравнотеженом учешћу мушкараца
и жена у одлучивању, Резолуција Савета министара рада и социјалне политике из
2000. године о уравнотеженом учешћу жена и мушкараца у породичном и радном
животу, Резолуција Европског парламента о женама у одлучивању из 2000. године
и др.
Политика родне равноправнсти у државама ЕУ спроводи се у складу са Стратегијом
ЕУ за родну равноправност за период 2020-2025. Њени кључни циљеви су
заустављање родно заснованог насиља, сузбијање родних стереотипа, укидање
родних јазова на тржишту рада, постизање равноправног учешћа у различитим
секторима економије, укидање разлика у платама и пензијама међу половима,
укидање родних јазова у домену пружања неге и постизање равнотеже полова
у доношењу одлука и у политици. Стратегија комбинује два метода деловања –
системско увођење родне перспективе и циљане мере у појединим областима, а
интерсекционалност је хоризонтални принцип за њено спровођење.

Садржина директива показује напредак у правном регулисању дискриминације. Тако
Директива 2002/73/EC садржи широку дефиницију индиректне дискриминације и
дефинише родно засновано узнемиравање и сексуално узнемиравање. Домети
забране дискриминације у појединим областима нису исти јер су различита лична
својстава на основу којих је забрањено вршити дискриминацију у областима на које
се директиве односе. Ради унапређења заштите од дискриминације усвојен је 2009.
године предлог тзв. Хоризонталне директиве, која још увек није усвојена.
За заштиту од сексуалног узнемиравања и злостављања у државама ЕУ
релевантна је и Директива 2012/29/ЕU о успостављању минималних стандарда за
права, подршку и заштиту жртава кривичних дела (Директива о правима жртава),
којом се, поред осталог, јамчи делотворнија заштита и специјализована подршка
жртвама сексуалног или родно заснованог насиља.
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2.5. Правни и стратешки оквир заштите
од родно засноване дискриминације,
сексуалног узнемиравња и злостављања
у државама Западног Балкана
2.5.1. Правни оквир

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006) прописује да држава
јемчи равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности
(члан 15), забрањује дискриминацију, по било ком основу, и предвиђа могућност
увођења посебних мера ради постизања пуне равноправности лица или групе
лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима, које се не
сматрају дискриминацијом (члан 21).
Све државе донеле су напред наведене опште, као и посебне антидискриминационе
законе (Табела 3):

2.5.1.1. Општи антидискриминациони прописи
Правни оквир родне равноправности и недискриминације чине правни прописи
садржани у уставима и антидискриминационим законима.
Устав Босне и Херцеговине (Анекс IV Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини и "Сл. гласник БиХ", бр. 25/2009 - Амандман I) прописује да је уживање
права и слобода обезбеђено свим лицима без дискриминације по било којој
основи као што су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго
мишљење, национално и социјално поријекло или повезаност са националном
мањином, имовина, рођење или други статус (члан 4).
Устав Црне Горе (“Службени лист ЦГ“, бр. 1/2007 и 38/2013 - Амандмани I-XVI)
забрањује сваку непосредну или посредну дискриминацију, по било ком основу
и прописује да се неће сматрати дискриминацијом прописи и увођење посебних
мера који су усмерени на стварање услова за остваривање националне, родне и
укупне равноправности и заштите лица која су по било ком основу у неједнаком
положају (члан 8). Прописано је да држава јемчи равноправност жене и мушкарца и
развија политику једнаких могућности (члан 18).
Устав Републике Северне Македоније („Службени гласник РМ“ /„Службен весник на
РМ“, бр. 52/1991), са Амандманима I-XXXVI (1992-2019) прописује да су грађани пред
уставом и законом једнаки, и прописује једнакост грађана у уживању свих права
и слобода, независно од пола, расе, боје коже, националног и социјалног порекла,
политичког и верског уверења, имовинског и друштвеног положаја (члан 9).

РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА

ЦРНА ГОРА

Закон о забрани
дискриминације
(2009)

Закон о забрани
дискриминације
(2010)

Закон о спречавању
и забрани
дискриминације
(2020)

Закон о забрани
дискриминације
(2009)

Закон о
равноправности
полова (“Службени
гласник БиХ”. бр.
16/2003)

Закон о родној
равноправности
(„Службени гласник
РЦГ“/"("Службени
лист РЦГ", бр. 46/07
и "Службени лист
ЦГ", бр.73/2010,
40/2011 и 35/2015)

Закон о једнаким
могућностима
жена и мушкараца
("Службени гласник
РМ"/“(“Службен
весник на РМ”
бр.201/2015 пречишћен текст).

Закон о
равноправности
полова ("Службени
гласник РС", бр.
104/2009.

Закон о забрани
дискриминације
лица са
инвалидитетом
("Службени лист
ЦГ", бр. 35/2015 и
44/2015 -испр.)

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

Закон о спречавању
дискриминације
особа са
инвалидитетом
("Службени гласник
РС", бр. 33/2006).

„Закон о родној
равноправности“
(„Сл. гласник РС“, бр.
52/2021)

Табела 3: Антидискриминациони закони – упоредни подаци за четири државе Западног Балкана
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2.5.1.2. Прописи о забрани дискриминације
у законима о војсци држава Западног Балкана
За сектор оружаних снага значајне су одредбе о забрани родне и друге
дискриминације и једнаким могућностима, садржане у законима о војсци.
Закон о служби у оружаним снагама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
БиХ”, бр. 88/2005, 53/2007, 59/2009, 74/2010, 42/2012, 41/2016 и 38/2018) прописује
да се професионална војна лица и лица која желе бити примљена у Оружане снаге
третирају с пуним поштовањем принципа транспарентности, правичности и истих
могућности, да неће бити дискриминације ни по којем основу, а да министар
одбране осигурава да се у Оружаним снагама поштују ове обавезе (члан 28). Закон
садржи и специфичну родно одговорну норму којом је прописано да супружник
војног лица које погине или умре због ране, повреде, односно болести, а нема услова
за породичну пензију може на лични захтев бити упућен на оспособљавање ради
стицања ИВ степена стручне спреме у трајању од четири године, ако у моменту
смрти није имао никакву стручну спрему нити је био у радном односу (члан 43).
Закон о Војсци Црне Горе ("Службени лист Црне Горе", бр. 51/2017 и 34/2019)
лицима која се пријављују за пријем у службу у Војсци гарантује примену начела
транспарентности, правичности и једнаких права, без дискриминације по било
ком основу и забрањује довођење у повлашћен, односно неравноправан положај
лица у служби у Војсци у остваривању њихових права и обавеза или ускраћивање,
односно ограничавање права по било ком основу (члан 16). Додатно, приликом
пријема у службу у Војсци, истим законом је одређено да ће се водити рачуна о
сразмјерној заступљености припадника мањинских народа и других мањинских
националних заједница, као и о родно балансираној заступљености – члан 47, став
3. Закон садржи и клаузулу о употреби родно осетљивог језика, прописујући да
изрази који се у овом закону користе за физичка лица у мушком роду, подразумевају
исте изразе у женском роду – члан 13.
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Закон о служби у Армији Републике Северне Македоније (“Службени гласник РМ“
/Службен весник на РМ бр. 77/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и Закон о служби у
Армији Републике Северне Македоније “Службени гласник РСМ”/“Службен весник
на РСМ” бр.101/19, 14/20) прописује да закон има родно сензитиван приступ и
једнако се примењује на жене и мушкарце у служби у Армији, као и да сви појмови
употребљени у закону у мушком роду подразумевају исте појмове у женском роду
(члан 1-а). Закон, такође, прописује да су лица надлежна за доношење наредби о
постављењу, напредовању, разрешењу, премештању, упућивању и др., дужни да
воде рачуна о одговарајућој и правичној заступљености припадника мањинских
заједница, као и да примењују родну перспективу (члан 13-а).
Закон о Војсци Србије (“Службени гласник РС”, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - др.
закон, 10/2015, 88/2015 - одлука УС, 36/2018 и 94/2019) прописује да се законске
одредбе једнако односе на жене и мушкарце, као и да је забрањено повлашћивање
или ускраћивање припадника Војске Србије у његовим правима или дужностима,
посебно због расне, верске, полне или националне припадности, порекла или због
неког другог личног својства (члан 13, став 3).
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2.5.2. Стратешки оквир родне равноправности
Све државе Западног Балкана усвојиле су стратегије за постизање родне
равноправности на нивоу држава, као и акционе планове за примену РСБУН 1325 –
Жене, мир и безбедност.
Босна и Херцеговина је 2018. године усвојила трећи по реду Гендер акциони план
БиХ (ГАП) за период 2018-2022 (“Службени гласник БиХ“, бр. 89/18). Претходни
акциони планови су успешно спроведени у периоду 2013-2017. и у периоду 20062011.
Гендер акционим планом (ГАП-ом) за период 2018-2022. утврђени су циљеви (Табела
4), програми и мере за остваривање равноправности полова у свим областима
друштвеног живота и рада, у јавној и приватној сфери. Овај стратешки документ
даје смернице за израду оперативних планова институција на свим нивоима
организације власти у БиХ. Њиме су утврђене приоритетне и трансверзалне
области, као и области које се односе на јачање система, механизама и
инструмената за постизање равноправности полова, те јачање сарадње и
партнерства. На овај начин јасније су дефинисане обавезе институционалних
механизама за равноправност полова, као и обавезе и одговорности ресорних
министарства у свакој приоритетној области.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1:
Израда, спровођење и
праћење програма мјера за
унапређење равноправности
полова у институцијама
власти, по приоритетним
областима.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:
Изградња и јачање
система, механизама
и инструмената за
постизање равноправности
полова.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3:
Успостављање и јачање
сарадње и партнерства

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3:

Повећано учешће жена у
војсци, полицији и мировним
мисијама, укључујући
и учешће на местима
доношења одлука

Повећан степен људске
сигурности кроз призму
родне равноправности

Унапређени услови и
приступ проведби
АП РСБУН 1325

1. Кључне политике,
закони и други прописи
омогућавају повећање
учешћа жена у војсци,
полицији и мировним
мисијама, укључујући и
мјеста доношења одлука.

2.1. Смањена стопа
трговине особама
у БиХ.

3.1. Унапређени механизми
координације и
инструменти за
проведбу
АП РСБУН 1325.

2. Створене потребне
претпоставке за
унапређење положаја
и напредовање жена
у војсци, полицији,
мировним мисијама,
укључујући и места
доношења одлука.

2.2. Побољшана подршка и
помоћ жртвама које су
преживеле сексуално
насиље и друге облике
страдања током рата.

3.2. Побољшана сарадња са
другим актерима.

3. Развијена свест о
важности учешћа жена
у доношењу одлука
и очувању мира и
сигурности

2.3. Унапређен родно
одговоран приступ
и системи подршке у
условима актуелних
сигурносних претњи и
изазова.

СРЕДЊОРОЧНИ ЦИЉЕВИ:

Табела 4: Стратешки циљеви ГАП 2018-2022 - Босна и Херцеговина

Вијеће министара Босне и Херцеговине усвојило је трећи Акциони план за
имплементацију РСБУН 1325 “Жене, мир и сигурност” у Босни и Херцеговини за
период 2018-2022. године (“Службени гласник БиХ, бр. 1/2019; АП РСБУН 1325).
Претходно су успешно спроведени акциони планови за период 2014-2017. и за
период 2010- 2013. Трећи Акциони план садржи три стратешка циља, у оквиру којих
су утврђени средњорочни циљеви, очекивани резултати и активности (Табела 5).

Табела 5: Стратешки циљеви АП РСБУН 1325 - Босна и Херцеговина
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Примери добре праксе у спровођењу
АП РСБУН 1325 у Босни и Херцеговини

Министарство одбране БиХ усвојило је децембра 2018. године “Стандардне
оперативне процедуре родне равноправности у оружаним снагама Босне и
Херцеговине”. Њима су регулисани организацијска структура, надлежности и
функције ОС БиХ у области родне равноправности, имплементација задатака из
прописа и процедура у случају повреда родне равноправности у ОС БиХ и остала
питања из родне равноправности у ОС БиХ. Сврха Стандардних оперативних
процедура јесте да се кроз дефинисање конкретних процедура у имплементацији
Акционог плана за имплементацију РСБУН 1325 у Босни и Херцеговини родна
перспектива и родна равноправност у потпуности интегришу у ОС БиХ. Стандардним
оперативним процедурама утврђени су надлежност и организацијска структура
и функције ОС БиХ у области родне равноправности, имплементација задатака
и процедура из области родне равноправности (планирање, имплементација,
надгледање, извјештавање и информисање), као и планирање и реализовање
обуке из области родне равноправности.

Октобра 2019. године Министарство одбране БиХ усвојило је правни акт “Политика
родне равноправности у Министарству одбране БиХ и Оружаним снагама БиХ”,
чији је циљ интегрисање родне равноправности у институцијама одбране БиХ
у све развојне политике и стратегије, као и дефинисање начела, циљева и
одговорности у процесу остваривања демократских принципа и основних људских
права који захтевају родну равноправности. Овим актом изричито је прописано да
равноправност полова нема третман посебног питања, већ представља предмет
свих политика и програма деловања у МО БиХ и ОС БиХ. Акт снажно промовише
приступ интегрисање родне перспективе, указујући да се она не фокусира само на
жене, већ посматра све особе, и жене и мушкарце, као субјекте развојног процеса и
као циљне групе у том процесу.

Министарство одбране Босне и Херцеговине је реализовало Закључак Вијећа
министара Босне и Херцеговине донешен на седници одржаној 15.10.2019. године
и у складу са истим донешена је Одлука о политици нулте толеранције према
делима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу пола и Одлука о
именовању саветнице за превенцију узнемиравања на основу пола и секусалног
узнемиравања на радном месту.
У Босни и Херцеговини 2017. године усвојен је Завршни извештај о спровођењу АП
РСБУН 1325 у периоду 2014-2017. од стране Вијећа министара БиХ. Извештај садржи
препоруке и научене лекције које су биле полазни основ за израду новог Акционог плана.
Црна Гора усвојила је 2017. године трећи по реду План активности за постизање
родне равноправности у Црној Гори (ПАПРР) за период 2017-2021. године, са
Програмом спровођења за 2017-2018. Петходно су успешно спроведени акциони
планови за период 2008-2013. и 2013-2017. године. ПАПРР је развојни документ
за имплементацију политике родне равноправности, којим је дефинисано
седам стратешких циљева (Табела 6). Министарство одбране и Војска Црне Горе
препознати су у подручју деловања - равноправност у процесу одлучивања у
политичком и јавном животу, у оквиру стратешког циља: равноправно учешће
жена и мушкараца на свим нивоима одлучивања, везан за остваривање циља:
имплементација РСБУН 1325 - Жене, мир и безбедност. Други програм спровођења
ПАПРР-а за 2019-2020, усвојен је у марту 2019. године.
У Црној Гори усвојен је 2019. године Извјештај о реализацији Акционог плана за
примјену РСБУН 1325 – Жене, мир и безбједност у Црној Гори (2017-2018).
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ:
1. Успостављање друштва једнаких могућности и елиминисање свих облика
дискриминације по основу пола и рода.
2. Увођење родно осетљивог образовања на свим нивоима образовања.
3. Повећати запосленост жена и уклонити све облике дискриминације жена на тржишту рада.
4. Унапредити доступну родно осетљиву здравствену заштиту

На ванредној телефонској седници, одржаној 15.10.2019. године, Вијеће министара
БиХ, на предлог Министарства за људска права и избеглице, усвојило је Информацију
о механизмима за ефикасну превенцију и заштиту од узнемиравања на основу пола и
сексуалног узнемиравања на радном месту у институцијама Босне и Херцеговине, са
Водичем за подузимање ефикасних мјера за спречавање узнемиравања на основу пола
и сексуалног узнемиравања на радном месту у институцијама Босне и Херцеговине.

5. Сузбити све облике родно заснованог насиља, насиља над женама и насиља у породици,
те унапредити положај и заштиту права жртава свих облика родно заснованог насиља
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6. Сузбијати родне стереотипе и увести политику родне равноправности у медије, културу и спорт.
7. Равноправно учешће жена и мушкараца на свим нивоима одлучивања.
Табела 6: Стратешки циљеви ПАПРР – Црна Гора
84

Примери добре праксе за Црну Гору
Индекс родне равноправности: На иницијативу Одјељења за послове родне
равноправности Министарства за људска и мањинска права, а у сарадњи
са Европским институтом за родну равноправност (EIGE) и Програмом
Уједињених нација за развој (УНДП) у Црној Гори, у оквиру Пројекта „Подршка
антидискриминационим и политикама родне равноправности”, 2019. израђен је
Индекс родне равноправности за Црну Гору. Индекс је базиран на методологији
Индекса родне равноправности који је за земље чланице ЕУ развио EIGE. Подаци
кориштени за прорачун односе се на 2017. годину. Израчуната вредност Индекса
родне равноправности за Црну Гору је 55, док средња вредност за земље ЕУ-28
износи 67,4. Највеће разлике односе на родну равноправност у доменима новца и
моћи, а најмање у доменима здравства и рада. Индекс представља важан ресурс за
интегрисање родне перспективе у све јавне политике.
Јачање капацитета кроз активности са NATO и осталим међународним партнерима:
NATO стратешка командна директива (BI-SCD) 40-1 операционализује
имплементацију РСБУН 1325. Директива се односи на NATO командне структуре,
укључујући Савезнички команду за операције и Савезничку команду за
трансформацију, као и све остале командне структуре NATO, затим на све чланице
NATO, као и земње чланице Партнерства за мир. Имплементирајући ову директиву
МО и Војска Црне Горе су упутили мајорицу Сању Пејовић, координаторку за родну
равноправност у Војсци Црне Горе и инструкторку за родну равноправност на
усавршавање у Шведску, уз подршку регионалног пројекта UNDP SEESAC. Она је
похађала NATO акредитовану међународну војну обуку за родне саветнике/це у
војним операцијама и на стратешком нивоу, коју је успешно завршила. Након тога је
именована за родну саветницу на стратешком нивоу у Војсци Црне Горе. Од 20. јула
2018. године упућена је да обавља послове родне саветнице (GENAD) при Врховној
команди савезничких снага за Европу (Supreme Headquarters Allied Powers Europe
- SHAPE) у Монсу. То је прва позиција коју је Црна Гора као чланица NATO добила у
NATO командној структури.

У Црној Гори спроводи се други по реду Акциони план за примјену РСБУН 1325 за
период 2019-2022 са Програмом спровођења 2019-2020, који је Влада Црне Горе
усвојила у септембру 2019. године. Њему је претходио Акциони план за период
2017-2018. године, чије усвајање у фебруару 2017. године је било значајно не само
за Црну Гору као државу чланицу УН, већ и с аспекта чланства Црне Горе у NATO
и у контексту преговора о приступању Европској унији, посебно за поглавље 31 –
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Вањска, безбједносна и одбрамбена политика. У спровођењу овог Акционог плана
реализоване су 32 активности, што је 78% реализације АП, четири активности су
делимично реализоване, једна је била делимично реализована, а само четири
активности нису реализоване (Извјештај о реализацији Акционог плана за примјену
РСБУН 1325 – Жене, мир и безбједност у Црној Гори (2017-2018).
Акциони план за примјену РСБУН 1325 за период 2019-2022 са Програмом
спровођења 2019-2020. обухвата и разрађује кључна подручја за примену РСБУН
1325 и пратећих резолуција (Табела 7). Годишњи извјештај о спровођењу актуелног
програма је усвојен од стране Владе у априлу 2020. године.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ:
1. Повећање учешћа жена у одлучивању и мировним процесима
2. Заштита жена и девојака у конфликтним зонама
3. Интеграција родне перспективе и родног образовања у мировне операције
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ:
•

Оснажити улогу институционалних механизама за праћење примене и спровођења Акционог
плана за РСБУН 1325 и пратећих резолуција ( у оквиру овог циља – осам активности);

•

Јачати родну перспективу кроз учешће у међународним активностима на примени
РСБУН 1325 и њој пратећих резолуција (двије активности);

•

У образовне програме на свим нивоима образовања интегрисати родну перспективу
укључујући и активности на примени РСБУН 1325 и њој пратећих резолуција, посебно оних
које се односе на родне аспекте људске безбедности и очување мира, у циљу интегрисања
родне перспективе и родног образовања у мировне операције (седам активности);

•

Увести родно балансирану заступљеност у активностима система безбедности (пет
активности);

•

Повећати заступљеност жена у активностима и процесима доношења одлука у сектору
безбедности и изградње мира (четири активности);

•

Подизање нивоа свести о родно заснованој дискриминацији, родно заснованом насиљу
и насиљу над женама и успоставити делотворну превентивну заштиту жена и девојака
од родно засноване дискриминације, родно заснованог насиља и насиља над женама
(три активности);

•

Подизање нивоа свести шире јавности о проблему трговине људима и успоставити
делотворну превентивну заштиту жена и девојака од трговине људима (три активности);

•

Унапређење сарадње на примјени РСБУН 1325 и њој пратећих резолуција (четири
активности) и

•

Унапређење ефикасности праћења реализације АП за примену РСБУН 1325 и њој
пратећих резолуција (четири активности).

Табела 7: Стратешки и оперативни циљеви АП за примену РСБУН 1325 (2019-2022) – Црна Гора
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 1:

Примери добре праксе у АП за примјену РСБУН 1325 у Црној Гори:

1.

Министарство одбране донело је “Смернице за привлачење и задржавање жена у
Војсци Црне Горе”, које су намењене командном саставу Војске, организационим
јединицама које се баве људским ресурсима, планирањем и развојем, образовањем
и обуком, операцијама, односима са јавношћу, као и свим структурама унутар
Министарства одбране и Војске, у чијој надлежности су регрутовање, пријем,
селекција и професионални развој лица у Војсци. Привлачење и задржавање жена
у Војсци и њихово напредовање у каријери, промовише ефикасније и одговорније
оружане снаге, а учешће жена у мировним мисијама и операцијама доприноси да
мировни процеси широм света буду делотворнији и ефикаснији.

Република Северна Македонија усвојила је јануара 2013. године Стратегију за
родну једнакост за период од 2013 до 2020 године (СРЈ). Стратегија је резултат
испуњавања обавезе утврђене Законом о једнаким могућностима жена и
мушкараца („Службени гласник РМ“/“Службен Весник на РМ” бр. 201/2015 –
пречишћен текст ЗЈМ), а израђена је у оквиру пројекта који је спровело Министарство
рада и социјалне политике, у сарадњи са UN Women и агенцијама УН у Републици
Северној Македонији. Актуелна СРЈ представља надградњу претходне националне
политике утврђене Националним планом акције за родну равноправност, за период
2007- 2012 година. Стратегија за родну једнакост 2013-2010 тренутно се реализује у
складу са Националним акционим планом за родну једнакост 2018-2020.
Циљ СРЈ јесте да омогући једнако учешће жена и мушкараца у свим областима
јавног и приватног сектора, једнак статус и третман у остваривању њихових права,
као и једнаке повластице од остварених резултата. Стратегијом је дефинисан оквир
за потпуну равноправност жена и мушкараца као мултисекторски хоризонтални и
универзални социјални и политички приоритет (Табела 8).
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1.1. Обезбеђена системска подршка за интегрисање родних питања у политике и
финансијске инструменте, сагласно ЗЈМ.
1.2. Ојачана и ефикасна функционалност механизама за родну равноправност у складу са
одредбама ЗЈМ.
1.3. Успостављени / развијени показатељи за мерење равноправности полова на основу
расположивих родно разврстаних статистичких података и преузетих међународних и
националних обавеза.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 2:
2.

Унапређење степена родне равноправности у приоритетним областима

2.1. Повећање родно одговорног учешћа жена у процесима доношења одлука у законодавној
и извршној власти, партијској политици и уређивачкој радио-дифузној делатности.
2.2. Подигнута друштвена свест о родно заснованом насиљу и унапређен правни оквир који нуди
стандарде за ефикасну заштиту и кажњавање различитих облика родно заснованог насиља.

Табела 8: Стратешки циљеви СРЈ
– Република Северна Македонија

Уз подршку UNDP SEESAC у Војсци Црне Горе се реализује пројекат Менторство
за родну равноправност, у оквиру кога је официр из Одсјека за људске ресурсе
Генералштаба Војске Црне Горе, током 2015. године, са менторком радио на
развијању својих компетенција у области интеграције родне перспективе и
имплементације РСБУН 1325 и њој пратећих резолуција. Резултат ове активности
је развијање личног акционог плана за укључивање родне перспективе, који
је усвојен као План активности за унапређење родне равноправности у Војсци
Црне Горе, за период од 15. септембра 2015. до 15. марта 2016. године. Програм
Менторства за родну равноправност наставио се и у периоду 2019/2020. године.

Успостављање ефективног и ефикасног система за постизање родне равноправности
преко функционалних механизама за подршку на националном и локалном нивоу,
хармонизованих индикатора за мерење напретка у домену родне равноправности и
обезбеђене родно разврстане статистике.

2.3. Успостављене и пилотиране политике за превазилажење баријера/ препрека и
повећана запосленост жена (уравнотежење приватног / професионалног живота,
женског предузетништва, дискриминације на тржишту рада).
2.4. Успостављен и пилотиран образовни програм за родну равноправност у предшколском,
основно-средњем и високом образовању (односи се на 2 пилот вртића, модул родна
равноправност у предмету Друштво / грађанска организација у основном, предмет
родна равноправност или сексуално репродуктивно здравље у средњем, и један
предмет родна равноправност на Педагошком факултету и Институту за социјални рад).
2.5. Здравство –биће допунски дефинисано на основу на специфицираних активности.
2.6. Побољшан приступ и квалитет услуга за жене и мушкарце у области социјалне
заштите, као резултат побољшаног капацитета пружалаца услуга у области родне
равноправности социјалног рада.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 3:
3.

Неговање/изградња културе једнаких могућности и промоција једнаког третмана и
недискриминације на основу пола.

3.1. Ојачана друштвена свест о узроцима и последицама родне неравноправности кроз промовисање
и подржавање позитивних примера родно сензитивних медијских садржаја, културне и
образовне иницијативе, родно одговорна друштвена корпоративна приватна и јавна предузећа.
3.2. Успостављена координација / сарадња међу јавним, приватним и цивилним сектором у
имплементацији ЗЈМ.
3.3. Успостављени функционални механизми за заштиту и поступање у случајевима
дискриминације заснованим на полу у јавном и приватном секстору, сагласно ЗЈМ.
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Република Северна Македонија остварила је значајан напредак у имплементацији
РСБУН 1325 - Жене, мир и безбедност, доношењем првог Националног акционог
плана (НАП) за период 2013- 2016. Први НАП био је усмерен на интеграцију родне
перспективе у спољашњу, безбедносну и одбрамбену политику, кроз јачање
активне улоге жена и постизање родне равноправности. У том смислу, доношењем
првог НАП-а дефинисане су политичке смернице, принципи, носиоци, активности,
стратегије, индикатори, мониторинг и евалуација и финансијске импликације. Прави
НАП је садржао три стратешка циља: Стратешки циљ 1: Јачање родне перспективе
у формулисању и имплементацији мировне, безбедносне и одбрамбене политике
(МБОП) Републике Македоније; Стратешки циљ 2: Јачање учешћа и доприноса
жена у међународним, цивилним и војним мисијама у којима учествује Република
Македонија; и Стратешки циљ 3: Спречавање насиља и заштита права жена у
условима мира, конфликта и хуманитарних катастрофа.
На 76. заседању владе Републике Северне Македоније по одлуци бр. 44-7107/01
од 13.07.2020. усвојен је други Национални акциони план за примену РСБУН
1325 Жене, мир и безбедност за период 2020-2025. Одлуком Републике Северне
Македоније Министарство одбране је одређено да координира израду НАП-а.
Да би се хармонизовале амбиције са реализацијом НАП-а, после свеобухватних
консултација са свим заинтересованим странама, дефинисано је пет стратешких
циљева за остварење мисије НАП-а. Сви циљеви се међусобно подржавају, а пети
стратешки циљ је интерсекционални и представља катализатор за остала четири
циља. Сваки стратешки циљ је јасно повезан са принципима РСБУН 1325.

Република Србија спровођење политике родне равноправности и једнаких
могућности заснива на два кључна стратешка документа: Стратегија превенције
и заштите од дискриминације 2013-2018 (“Службени гласник РС“, бр. 60/2013) и
Акциони план за имплементацију стратегије 2014-2018 („Службени гласник РС“, бр.
107/2014). У овом стратешком документу жене су препознате као једна од девет
група које су у посебном ризику од дискриминације.
Стратешки оквир политике родне равноправности утврђен је Националном
стратегијом за родну равноправност (НСРР) 2016-2020 са Акционим планом за
имплементацију Стратегије за родну равноправност 2016-2018 („Службени гласник
РС“, бр. 4/2016).
Национална стратегија за родну равноправност (НСРР) је други стратешки
документ, коме је претходило усвајање Националног акционог плана за унапређење
положаја жена и унапређење родне равноправности 2010-2015. године („Службени
гласник РС“, бр. 15/2009). Евалуација овог стратешког документа показала је да су
његови општи и посебни циљеви релевантни, усмерени на области и проблеме
родне неравноправности који су били присутни у време његовог доношења а
присутни су и данас, да постоје недостаци који проистичу из одсуства експлицитне
и свеобухватне теорије промене, као што је родна сегрегација у образовању,
родни јаз у зарадама и социјалним давањима, као и да је неуједначен ниво
делотворности. Најделотворнија реализација је у области системских промена
подстакнутих успостављањем механизама за увођење родне перспективе у јавне
политике, а мање делотворна реализација у областима промене културе родне
равноправности и промовисања једнаких могућности.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ:
1. Лидерство – Транспарентност при избору, задржавању и унапређивању на лидерске
позиције уз поштовање принципа једнаких могућности за жене и мушкарце.
2. Укљученост– Транспарентност и укључивање у друштво уз поштовањем принципа
једнаких могућности за жене и мушкарце.
3. Фацилитација – Одрживи и ефективни услови у пружању подршке различитим
потребама жена и мушкараца.
4. Заштита – Обезбеђивање свеобухватне и ефективне заштите жена и мушкараца.
5. Комуникација, обука и образовање – Ефективна и свеобухватна комуникација,
образовање и обука за агенду Жене, мир и безбедност (интерсекционални
стратешки циљ).

Табела 9: Стратешки циљеви НАП за примену РСБУН 1325 (2020-2025) – Република Северна Македонија
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Националном стратегијом за родну равноправност идентификована су три главна
стратешка циља, за чије су остваривање предвиђене одговарајуће мере (Табела 10):
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 1:
1.

Пример добре праксе у Републици Србији

Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности

1.1. Повећани капацитети и знање руководилаца/руководитељки и запослених у органима
јавне власти о родној равноправности.
1.2. Родно осетљиво формално образовање.
1.3. Развијање знања и видљивост академских резултата у области студија рода.
1.4. Повећан ниво свести јавности о значају родне равноправности.
1.5. Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерским односима.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 2:
2.

Са аспекта система безбедности, у наведеној Националној стратегији нарочито је
значајан Посебан циљ 2.4: Унапређена улога жена у систему безбедности.

Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности

2.1. Равноправно учешће жена и мушкараца у родитељству и економији старања.

Република Србија је прва земља изван састава ЕУ која је израдила Индекс родне
равноправности Европског института за родну равноправност, према методологији
EIGE. Индекс родне равноправности мери родну равноправност на скали од 1
(потпуна неравноправност) до 100 (потпуна равноправност) кроз шест домена:
знање, рад, новац, здравље, време и моћ, као и два сателитска домена: насиље
и унакрсне неједнакости. Први Индекс родне равноправности за Србију, објављен
је 2016. а други 2018. године. За две године поправљен је резултат за 3,4 поена и
износи 55,8 поена, а ни у једном домену не бележе се негативне промене. Највећи
помак остварен је у домену моћи - 9,3 поена и у домену здравља – 9 поена. У односу
на државе чланице ЕУ Србија је рангирана на 22. месту.

2.2. Жене и мушкарци равноправно одлучују у јавном и политичком животу.
2.3. Побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада.
2.4. Унапређена улога жена у систему безбедности.
2.5. Жене и мушкарци у руралним подручјима активно и равноправно доприносе развоју и
имају равноправан приступ резултатима развоја.
2.6. Унапређен положај вишеструко дискриминисаних и рањивих група жена.
2.7. Побољшано здравље жена и равноправан приступ здравственим услугама.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 3:
3.

Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних
политика

3.1. Успостављени функционални механизми за родну равноправност на свим нивоима.
3.2. Родна перспектива укључена у сва стратешка документа.
3.3. Родна анализа политика, програма и мера.
3.4. Родно осетљива статистика и евиденција.

У Србији се спроводи други Национални акциони план за примену Резолуције 1325
Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици
Србији (2017-2020) („Службени гласник РС“, бр. 53/2017). Претходио му је Национални
акциони план за период 2010-2015, чијом је применом, поред осталог, повећана
"видљивост" заступљености жена у систему безбедности, њиховог места и улоге
у очувању мира и безбедности, укупна заступљеност жена у систему безбедности
повећана је за 4,13%, а у одлучивању (командовању/руковођењу) за 5,21%, успешно
су вођене медијске кампање за запошљавање жена у оперативни састав војске и
полиције и за пријем девојака у Војну академију и Војну гимназију и др.
Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену РСБУН 1325 –
Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) усвојен је 2016. године.

3.5. Родно одговорно буџетирање.
3.6. Успостављени механизми сарадње са удружењима.
3.7. Успостављена међународна и регионална сарадња и размена добрих пракси.
Табела 10: Стратешки циљеви и мере НСРР – Република Србија
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Другим Националним акционим планом за примену Резолуције 1325 Савета
безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији
(2017-2020) утврђени су један општи и пет посебних циљева (Табела 11).
ОПШТИ ЦИЉ:

2.6. Институционални оквир
родне равноправности
2.6.1. Институционални механизми за родну равноправност

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:

За политику родне равноправности од кључног значаја је ваљан институционални
оквир, кога чине институције у оквиру законодавне и извршне власти, као и
институције које делују на подручју заштите родне равноправности. У свим
државама Западног Балкана успостављена је кохерентна мрежа инстуционалних
механизмама за родну равноправност, укључујући и институционалне механизме
за праћење примене акционих планова за примену РСБУН 1325.

1. Унапређена ефикасност и ефективност рада свих актера, институционалних тела и
механизама предвиђених за спровођење Националног акционог плана.

У Босни и Херцеговини успостављена је мрежа институционалних механизама у домену
законодавне и извршне власти, на државном, ентитетском и локалном нивоу (Табела 12).

2. Развијени механизми превенције ради повећања безбедности жена у миру, конфликту
и постконфликтном опоравку друштва у земљи и у иностранству.

ЛЕГИСЛАТИВА:

ЕГЗЕКУТИВА:

Комисија за остваривање равноправности
полова Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ

Агенција за равноправност сполова Босне и
Херцеговине

Комисија за равноправност полова
Представничког дома Парламента
Федерације БиХ

Гендер Центар Федерације БиХ

Комисија за равноправност полова Дома
народа Парламента Федерације БиХ

Гендер центар - Центар за једнакост и
равноправност полова Владе Републике Српске

Одбор једнаких могућности Народне
скупштине Републике Српске

Комисије за равноправност сполова градских и
опшинских вијећа и уреда начелника општина

Комисија за равноправност полова Брчко
Дистрикта БиХ

Особе за родна питања у органима државне
управе

Унапређена безбедност жена у друштву интегралном применом РСБУН 1325 - Жене, мир и
безбедност у Републици Србији (2017-2020) у областима превенције, учествовања, заштите
и опоравка, уз већу укљученост локалне заједнице.

3. Повећана заступљеност, укљученост и одлучивање жена у свим процесима који се тичу
очувања мира и безбедности.
4. Унапређени нормативни услови и институционални капацитети за доступну и
делотворну заштиту жена.
5. Унапређен систем подршке опоравка жена, које су претрпеле било који облик
угрожавања безбедности у постконфликтном опоравку друштва, кризним и ванредним
ситуацијама.

Табела 11: Циљеви НАП – Република Србија

Комисије/одбори за равноправност полова
кантоналних скупштина
Комисије за равноправност полова
скупштина градова и опшина
Табела 12: Институционални механизми за родну равноправност - Босна и Херцеговина
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У Црној Гори мрежу институционалних механизама за родну равноправност чине
институционални механизми при законодавним органима и у домену извршне
власти, на државном и локалном нивоу (Табела 13).

У Републици Северној Македонији постоји веома разграната мрежа
институционалних механизама за родну равноправност на државном и локалном
нивоу (Табела 14).

ЛЕГИСЛАТИВА:

ЛЕГИСЛАТИВА:

ЕГЗЕКУТИВА:

Одбор за родну равноправност Скупштине Црне Горе

Комисија за једнаке могућности (КЈМ) жена
и мушкараца Скупштине Републике Северне
Македоније

Интерресорска саветодавна и консултативна
група за једнаке могућности жена и мушкараца
у Влади Републике Северне Македоније

Клуб посланица

Сектор за једнаке могућности у оквиру
Министарства рада и социјалне политике

Комисије за једнаке могућности жена
и мушкараца у оквиру савета локалних
самоуправа

Државни саветник/ца за једнаке могућности
Министарства рада и социјалне политике

ЕГЗЕКУТИВА:
Оделење за послове родне равноправности при Министарству за људска и мањинска права
Национални Савет за родну равноправност, у оквиру кога делује осам одбора:
1. Одбор за веће учешће жена у политичкој партиципацији
2. Одбор за економско оснаживање и положаја жена на тржишту рада
3. Одбор за заштиту од насиља у породици и насиља над женама
4. Одбор за здравствену и социјалну заштиту жена
5. Одбор за науку, културу, образовање и спорт
6. Одбор за одрживи и рурални развој
7. Одбор за међународну сарадњу
8. Одбор за сарадњу са локалним самоуправама
Координатори/ке за активности у вези питања родне равноправности у државним органима
Координатори/ке за родну равноправност при општинама
Табела 13: Институционални механизми за родну равноправност – Црна Гора
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Државни службеник/ца – правни заступник/
ца за доказивање неједнаког третмана на
основу пола Министарства рада и социјалне
политике
Координатори/ке и заменици координатора/
ки за једнаке могућности жена и мушкараца
при сваком министарству
Координатори/ке и заменици/це
координатора/ки за једнаке могућности
жена и мушкараца у јединицама локалне
самоуправе
Табела 14: Институционални механизми за родну равноправност – Северна Македонија
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У Републици Србији институционални механизми за родну равноправност на нивоу
законодавне (легислатива) и извршне власти (егзекутива) постоје на државном,
покрајинском и локалном нивоу (Табела 15).

ЛЕГИСЛАТИВА:

ЕГЗЕКУТИВА:

Одбор за људска и мањинска права и
равноправност полова Народне скупштине

Координационо тело за родну
равноправност Владе Републике Србије

Одбор за равноправност полова Скупштине
Аутономне покрајине Војводине

Министраство за људска и мањинска
права и друштвени дијалог- Сектор
за антидискриминациону политику и
унапређење родне равноправности

Комисије/одбори при скупштинама градова
и општина

Савет за родну равноправност Владе
Аутономне покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност
полова
Завод за равноправност полова Аутономне
покрајине Војводине
Комисије/одбори при градским и
општинским већима

Табела 15: Институционални механизми за родну равноправност - Србија

2.6.2. Институционални механизми за праћење спровођења
акционих планова за примену РСБУН 1325
У Босни и Херцеговини кључни институционални механизам за праћење
спровођења акционих планова за примену РСБУН 1325 је Координациони одбор
за надзор над спровођењем Акционог плана за имплементацију УН Резолуције
1325 у Босни и Херцеговини за период 2018-2022. године. Ово тело основано је
одлуком Већа министара БиХ 5. 8. 2019. године („Службени гласник БиХ”, бр.
60/2019). Овај институционални механизам чине представници/це следећих органа
и организација: Министарство одбране БиХ и Оружане снаге БиХ, Министарство
безбедности БиХ, Министарство спољних послова БиХ, Министарство правде
БиХ, Министарство финансија и трезора БиХ, Министарство за људска права и
избеглице БиХ, Државна агенција за истраге и заштиту (СИПА), Гранична полиција
БиХ, Дирекција за координацију полицијских тела, Агенција за полицијску подршку,
Канцеларија Парламентарног војног повереника, Канцеларија за законодавство
Већа министара БиХ, Центар за уклањање мина - BHMAC, Федерално министарство
унутрашњих послова, Федерална управа полиције и Гендер Центар Федерације БиХ
и представнице невладиних организација „Лара“ Бијељина и „Жене са Уне“ Бихаћ.
Координациони одбор за надзор над спровођењем АП надлежан је да прати његово
спровођење, а нарочито да: а) Израђује, разматра и усваја годишње оперативне
планове спровођења АП на основу предлога оперативних планова сваке
институције заступљене у Координационом одбору; б) Усваја план мониторинга
и евалуације који се сачињава на основу предлога планова мониторинга
и евалуације сваке институције заступљене у Координационом одбору; ц)
Координира имплементацију активности из АП у надлежним институцијама,
међународним и домаћим невладиним организацијама; д) Припрема, разматра и
доставља Већу министара Босне и Херцеговине на усвајање годишње извјештаје
о имплементацији АП; е) Одржава редовне састанке Координационог одбора и
невладиних организација (НВО) које су потписале Меморандум о разумевању за
праћење проведбе АП за имплементацију РСБУН 1325 у БиХ (Координациона група
НВО).
У Црној Гори праћење спровођења Акционог плана за примјену РСБУН 1325 за
период 2019-2022 врше Министарство одбране Црне Горе и Међуресорска радна
група, коју чине представници/це Скупштине Црне Горе кроз Одбор за родну
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равноправност, као и представници/це Генералног Секретаријата Владе Црне
Горе, Министарства одбране и Војске Црне Горе, Министарства вањских послова,
Министарства просвјете, Министарства културе,
Министарства финансија,
Министарства за људска и мањинска права, Министарства правде, Министарства
здравља, Министарства рада и социјалног старања, Министарства унутрашњих
послова, Управе за кадрове, Заједнице општина Црне Горе, Управе царина, Управе
полиције, Националне канцеларије за борбу против трговине људима и Полицијске
академије.45

НАЗИВ:

САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ:

Министрство
одбране

Министарство одбране у чијем је саставу тело за координацију,
мониторинг и евалуацију НАП-а у обавези је да испуњава задатке
током имплементације НАП-а. Тело за координацију, мониторинг
и евалуацију је примарни национални оперативни механизам за
обезбеђивање ефективности и транспарентности имплементације
НАП-а. Његова примарна одговорност је да координира и делегира
оперативно планирање са релевантним министарствима.

Међуресорска радна група надлежна је да предлаже, прати и извештава о
спровођењу активности.

Имплементација током 2020:

У Републици Северној Македонији успостављено је више механизама за праћење
спровођења акционих планова за примену РСБУН 1325 (Табела 16).

1) Спровођење редовне координације са министарствима и другим
заинтересованим странама како би се потврдила, синергизирала
и подржала оперативна имплементација постепених промена у
оквиру стратешке политике НАП-а;

Кључне одговорности Јединице за координацију, мониторинг и
евалуацију су следеће:

2) Дизајнирање, ангажовање и надгледање редовне објективне и
субјективне независне процене оперативног напретка и пружање
редовних повратних информација свим заинтересованим странама;
3) Пружање додатних техничких савета, подршке и обезбеђивања
заједничког деловања по захтеву и/или по потреби;
4) Координирање подношења редовних извештаја телу за стратешки
надзор како би се проверили и потврдили оперативни извештаји
министарстава;
5) Обезбеђивање централне тачке за координацију, комуникацију
и ангажовање заинтересованих страна, уз што је могуће шири
и свеобухватнији спектар консултација у оквиру расположивих
ресурса и оперативних ограничења;
6) Консултовање, координација и саопштавање жељених исхода на
годишњем нивоу, заснованих на позитивној теорији промена, како
би се ојачао напредак, превазишли недостаци и обезбедила јасна
мапа пута за постизање стратешког исхода.
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Координатор/
ки заменик/ца
координатора/ке за
једнаке могућности
жена и мушкараца у
органима државне
управе

Интерресорска
саветодавна
група за једнаке
могућности жена и
мушкараца коју је
формирала Влада
Републике Северне
Македоније

Именују их органи државне управе. Прате спровођење
принципа једнаких могућности жена и мушкараца у стратешким
плановима ресорних министарстава и буџетима, који сарађују
са Министарством рада и социјалне политике; Надлежни су
да координишу послове из надлежности државних органа у
успостављању једнаких могућности, и да о томе у писменој
форми информишу Министарство рада и социјалне политике,
дају мишљења и предлоге за промовисање и унапређивање
једнаких могућности у оквиру надлежности државних органа
и приликом извршавања својих задатака успостављају
координацију и сарадњу са Министарством рада и социјалне
политике. Конкретне надлежности координатора/ке и заменика/
це координатора/ке у сваком органу државне управе утврђене
су актом за систематизацију радних места државних органа.
Њихова је обавеза да једном годишње доставе извештај за рад
Министарству рада и социјалне политике. Извештај координатора/
ке и заменика/це координатора/ке објављује се на веб страници
органа државне управе.
Групу именује Влада. Чине је функционери/ке, руководећи
државни службеници/це, представници/це организација цивилног
друштва, удружења послодаваца, експерати/киње, представници/
це локалне самоуправе, синдиката и других субјеката; Начин рада
уређен је пословником, а координација рада групе у надлежности
је Министарства рада и социјалне политике; Група је надлежна да
промовише концепт укључености родних аспеката у генералне
политике свих јавних институција, да прати интеграцију концепта
у секторским политикама, у сарадњи са социјалним партнерима
и институцијама из појединачних области; да прати прогрес
хармонизације националног законодавства; да учествује у
изради и да даје смернице у процесу израде Стратегије за родну
равноправност; и да прати периодичне извештаје институција.

Комисија за једнаке
могућности жена
и мушкараца
при Скупштини
Републике Северне
Македоније

Чине је посланици/це Скупштине Републике Северне Македоније.
Надлежна је да прати примену закона из области равноправности
жена и мушкараца и недискриминације, као и стратешких
докумената из ове области.

Национално
координационо тело
против насиља у
породици

Чине га по два представника/це, од којих је један члан и један
заменик – члан, Министарства рада и социјалне политике,
Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља,
Министарства правде, Министарства образовања и науке, два
представника/це Скупштине Републике Северне Македоније, два
представника/це правосудног система, од којих је један судија
основног суда, који се бирају на предлог Судског савета Републике
Северне Македоније, а један је јавни тужилац, који се бира на
предлог Савета јавних тужилаца Републике Северне Македоније,
представник/ца
Канцеларије
Народног
правобранитеља
(Заштитника грађана) и два представника/це цивилног друштва,
односно удружења регистрованих за рад на насиљу у породици.
Тело може, по потреби, да у свој рад укључи и друге институције,
пословну заједницу, локалне самоуправе, представнике академске
заједнице, културне и научне раднике, удружења и медије.
Телом председава Министар рада и социјалне политике, а
административне послове обавља Министарство рада и социјалне
политике. Национално координационо тело против насиља у
породици надлежно је за: праћење и анализирање стања у
вези насиља у породици, координацију активности надлежних
институција и удружења; и предлагање мера за унапређивање
националних политика и мера за имплементацију националних
политика.
Национално координационо тело против насиља у породици
доноси пословник о свом раду и информише Владу Републике
Северне Македоније подношењем годишњих извештаја.
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Национална
комисија за борбу
против трговине
људима и илегалне
миграције

Чланове комисије и Националног координатора Националне
комисија за борбу против трговине људима и илегалне миграције
именује Влада. Кључне надлежности комисије су: праћење и
анализа стања у вези трговине људима и илегалних миграција;
координација активности надлежних институција; и сарадња са
међународним и невладиним организацијама које су укључене у
решавање проблема из области трговине људима.

Локални савети за
превенцију

Тела задужена за развијање и грађење концепта Полицијског
рада у заједници, нарочито у локалној самоуправи. Локални савет
за превенцију доприноси изградњи поверења и побољшању
партнерстава између институција, локалне самоуправе и грађана.

Координатори/
ке и заменици/це
координатора/ке за
једнаке могућности
жена и мушкараца у
јединицама локалне
самоуправе

Именују их јединице локалне самоуправе из реда државних
службеника у јединицама локалне самоуправе. Надлежност
координатора/ке је да се стара о: унапређивању једнаких
могућности и недискриминације у оквиру надлежности јединице
локалне самоуправе; даје предлоге и мишљења повезана са
једнаким могућностима, саветује јединице локалне самоуправе,
институције и организације на локалном нивоу; припрема
извештаје о стању једнаких могућности и недискриминације
у оквиру јединица локалне самоуправе; сарађује са комисијом
за једнаке могућности жена и мушкараца у оквиру савета
јединице
локалне
самоуправе
и
покреће
заједничке
иницијативе са циљем унапређивања једнаких могућности и
недискриминације; сарађује са невладиним организацијама и
осталим институцијама на локалном нивоу по питању једнаких
могућности и недискриминације, прати стање у погледу једнаких
могућности на локалном нивоу и предлаже иницијативе за
предузимање мера за побољшање ситуације у вези једнаких
могућност и недискриминације и приликом испуњења својих
задатака координира и сарађује са Министарством за рад и
социјалну политику; најмање једном годишње подноси извештај
Министарству за рад и социјалну политику, који се објављјује на
веб страници јединице локалне самоуправе.
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Комисија за једнаке
могућности жена
и мушкараца при
скупштинама
јединица локалне
самоуправе

Стално тело које формирају савети јединица локалне самоуправе.
Комисија је надлежна да даје мишљење о материјалима и
предлозима о којима одлучују скупштине јединица локалне
самоуправа; учествује у креирању и доношењу стратешких
докумената, нарочито стратегије за развој, буџета, статута,
програма рада скупштине и др., идентификује и даје предлоге за
инкорпорирање и формализовање принципа једнаких могућности
и недискриминације у раду органа локалне самоуправе и
општинске администрације; стара се о доследном спровођењу
закона у области једнаких могућности и недискриминације, даје
предлоге мера и активности за унапређење једнаких могућности
и недискриминације и др.

Табела 16: Институционални механизми за праћење спровођења НАП-а Северне Македоније

У Републици Србији је успостављена сложена мрежа тела за праћење спровођења
НАП-а (Табела 17).

НАЗИВ:

САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТ:

Политички савет
Владе

Највише политичко тело за праћење спровођења НАП-а, које чине
државни секретари/ке, председник/ца Координационог тела
за родну равноправност, директор/ка Канцеларије за људска и
мањинска права и руководиоци механизама родне равноправности.
Политички савет чини 11 лица, која се именују по функцији коју
обављају.

Оперативно тело
Владе

Тело које пружа стручну и административно–техничку подршку
у координацији, праћењу, анализи и извештавању о спровођењу
НАП-а, стара се о реализацији циљева и задатака НАП-а. Чине
га стручњаци и стручњакиње у Координационом телу за родну
равноправност.

Комисија за праћење
спровођења НАП-а

Надзорно тело које образује Народна скупштина и Скупштина АП
Војводина, а чине га представници/це посланичких група.
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Аналитичке групе
и истраживачки
тимови

Тела образована у институцијама у систему безбедности надлежна
за планирање и праћење реализације активности, спровођења
родне анализе и извештавања о резултатима спровођења НАП-а.
За праћење спровођења НАП-а из делокруга надлежности
Министарства одбране и Војске Србије формирана је Аналитичка
група Министарства одбране и Војске Србије.

Контакт особе

Појединци/ке у јединицама локалне самоуправе, организацијама
цивилног друштва, научним и истраживачким институцијама и
медијима, који планирају и прате реализације активности, врше
родну анализу и извештавају. Функцију контакт особа врше
именовани координатори за родну равноправност или појединци/
ке који су завршили допунску едукацију о РСБУН 1325.

Саветник/саветница
за спровођење
НАП-а

Механизам за увођење родне перспективе у политике и програме
органа државне управе и локалне самоуправе задужен да се стара
о стварању предуслова за реализацију циљева НАП-а. У МО и ВС
именована је Саветница министра одбране за спровођење НАП-а.
Надлежност Саветника/це за спровођење НАП-а обухвата:
старање о стварању потребних предуслова за достизање циљева
НАП-а у МО и ВС; иницирање, координирање и учествовање
у реализацији активности које имају за циљ увођење родне
перспективе у политике и програме МО и ВС; иницирање и
праћење активности Аналитичке групе за спровођење НАП-а
из надлежности МО и ВС у вези са пружањем стручне и
административно-техничке подршке Политичком савету Владе за
спровођење НАП-а; разматрање извештаја Аналитичке групе за
спровођење НАП-а и предузимање мера за њихово објављивање
на сајту МО; координирање пословима у вези са израдом
планова и аката, као и осталим активностима, које се односе на
спровођење политике родне равноправности у МО и ВС; праћење
реализације мера неопходних за континуирано вођење евиденције
у надлежним

организационим јединицама МО и ВС, које се баве пословима
људских ресурса и кадровске политике, стручног образовања,
усавршавања и науке, а које се односе на заступљеност жена
како професионалних војних лица тако и цивилних лица у МО
и ВС, њиховом школовању, усавршавању и вођењу у каријери,
учешћу у мултинационалним операцијама, цивилним мисијама
и међународним активностима; координирање сарадње МО
са осталим субјектима који су носиоци активности и партнери
за спровођење НАП-а и учествовање у активностима које се у
оквиру те сарадње реализују; предузимање мера и активности
у координацији са организационом јединицом МО надлежном за
сарадњу са медијима, ради правовременог и тачног информисања
јавности о родној равноправности у МО и ВС, учествовање у
организовању медијске подршке у спровођењу циљева и задатака
који произилазе из НАП-а; израду, одобравање и реализацију
Плана рада саветнице министра одбране за спровођење НАП-а
у МО и ВС; формулисање препорука и смерница за спровођење
и унапређење политике родне равноправности у МО и ВС;
одржавање састанака са министром одбране ради консултација и
извештавања о предузетим мерама и реализованим активностима
на спровођењу НАП-а; пружање помоћи Аналитичкој групи МО и
ВС и „особама од поверења” у решавању питања која се односе
на остваривање родне равноправности у МО и ВС; одржавање
консултација и координационих састанака са „особама од
поверења”, учешће на састанцима Аналитичке групе МО и ВС,
као и организовање обуке за та лица; координирање и учешће у
изради извештаја о спровођењу НАП-а из надлежности МО и ВС;
учешће на међународним и домаћим скуповима, семинарима и
конференцијама.
Саветник/саветница
за род у цивилним и
војним мисијама је
механизам

Један или више саветника/саветнице при МнОп, чије је увођење
планирано НАП-ом.

Табела 17: Институционални механизми за праћење спровођења НАП-а – Република Србија

Поред надзора над спровођењем Акционих планова за примену РСБУН 1325
који врше институционални механизми који су за то задужени, у свим државама
спроводи се и независни надзор над провођењем НАП-а, који спроводе
организације цивилног друштва и академска заједница.
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3. ПРЕВЕНЦИЈА
РОДНО ЗАСНОВАНЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
СЕКСУАЛНОГ
УЗНЕМИРАВАЊА
И ЗЛОСТАВЉАЊА

Превенција родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања захтева дугорочне, свеобухватне и координисане активности на
сузбијању родних стереотипа и предрасуда и друштвених и културних образаца
понашања како мушкараца, тако и жена, као и свеукупну трансформацију родних
односа у свим областима јавног и приватног живота. Ова дугорочна промена
захтева добро осмишљену стратегију деловања и широку мобилизацију свих
друштвених актера како би се родна равноправност и уважавање других и
другачијих промовисале као заједничке вредности, које друштво свесно прихвата,
суштински разумевајући да без њих нема мирног суживота, друштвене стабилности
и напретка.

Искуство показује да су за делотворно сузбијање и спречавање родно засноване
дискриминације, сексуалног злостављања и стварање безбедног, подстицајног
и пријатељског окружења за све запослене од кључне важности следеће мере и
активности:
•

Подизање свести и осетљивости на проблем родно засноване дискриминације,
сексуалног узнемиравања и злостављања, њиховим узроцима и последицама;

•

Промена образаца понашања запослених који су засновани на стереотипима
и предрасудама о женама и мушкарцима, припадницима родних, сексуалних и
других мањина;46

•

Подизање родних компетенција особља, што подразумева родну освешћеност,
родну осетљивост, свест о родним неједнакостима и родним јазовима;

•

Развијање културе људских права, осећаја заједништва, толеранције и
уважавања и поштовања различитости међу запосленима;

•

Развијање одговорности за поштовање принципа родне равноправности и
недискриминације;

•

Делотворно процесуирање случајева родне дискриминације, сексуалног
узнемиравања и злостављања, чиме се остварује генерална превенција;

•

Заштита од свих облика виктимизације након пријављивања случаја родно
засноване дискриминације и

•

Унапређење комуникацијских вештина и вештина конструктивног решавања
сукоба.

Ове активности могу бити успешно спроведене у организацијама које су чврсто
опредељене за политику нулте толеранције на дискриминацију, сексуално
узнемиравање и злостављање.
Важну улогу у спречавању родно засноване дискриминације, сексуалног
узнемиравања и злостављања има родно одговорно војно лидерство. Команданти
јединица својим односом и понашањем према подређенима манифестују своју
приврженост приниципу родне равноправности и демонстрирају професионално
понашање које представља модел понашања које се од свих припадника војске
очекује. То подразумева препознавање и јавну осуду изражавања родних и

У превенцији родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања важан допринос може дати свака институција и организација, кроз
предузимање различитих активности на плану сузбијања и спречавања ових
појава. То важи и за институције у систему одбане.

46 Под родним мањинама поразумевају се особе чије је родно самоодређење различито у односу на полно
засновану родну улогу, укључујући интерполне, трансполне и трансродне особе и особе чији родни идентитет
превазилази бинарну родну поделу на мушкарце и жене. Сексуалне мањине су лезбејке, гејеви, бисексуалне
и асексуалне особе.
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других стереотипа и предрасуда, праћење стања у међуљудским односима и
предузимање мера у циљу сузбијања дискриминаторских понашања заснованих
на родним и другим стереотипима и предрасудама, охрабривање жртава да
пријаве дискриминацију, сексуално узнемиравање и злостављање, др.
Поруке које команданти шаљу веома су моћне и
доприносе промени свести и понашања:

Пример добре праксе: Одговор генерал-пуковника Дејвида Морисона на
скандал у вези са сексистичким понашањем у Војсци Аустралије

до сада водила. У својим операцијама војникиње и официрке показале су се као
изузетне следбенице најбоље традиције Војске Аустралије. Њихово учешће је од
суштинског значаја за очување наших способности, како сада, тако и у будућности.

Овај говор показује важност подршке војних старешина на највишим позицијама
политици нулте толеранције на сексуално узнемиравање

Уколико вам то не одговара, онда идите!

„Данас сам се преко медија обратио аустралијској јавности поводом истрага које се
воде о групи официра и подофицира, који су својим понашањем, ако се докаже да
су тврдње истините, не само укаљали углед Војске Аустралије, већ и изневерили
све вас, као и све оне који су својим радом у војној служби задобили поштовање
нашег народа.
Могу вам дати само ограничен број информација, јер су истраге о овој групи које
воде цивилна и војна полиција Аустралије у току. Према до сада прикупљеним
доказима, у нашим редовима идентификована је група мушкараца који су, према
наводима, кроз веома неприкладан материјал понижавали жене и дистрибуирали
га преко интернета и електронске поште система одбране. Уколико је то тачно, онда
су поступци ових припадника Војске у потпуној супротности са свим вредностима
до којих држи Војска Аустралије.
Претпостављам да сте до сада увидели какав је мој став према оваквом понашању.
Више пута сам категорички изјавио да војска мора да буде инклузивна организација,
која омогућава и подстиче све војнике, мушкарце и жене, да остваре свој пуни
потенцијал. За оне који мисле да је у реду понашати се на начин који понижава или
експлоатише колегинице, нема места у овој Војсци. Још од 1999. године наша Војска
је стално ангажована у операцијама, као и у Авганистану, у најдужем рату који је
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Можете наћи другог послодавца коме ће ваш став и понашање бити прихватљиви,
али сумњам. Исто важи и за оне који мисле да се снага стиче понижавањем других.
Свако од нас је одговоран за очување вредности и угледа наше Војске и окружења
у коме радимо. Ако приметите да било који појединац деградира другу особу, онда
покажите моралну храброст и заузмите став против тога. НИКАДА ми нико није
објаснио како експлоатација или деградација других побољшава способности и
негује традицију Војске Аустралије.
Бићу немилосрдан у настојању да се Војска ослободи оних који не могу да поштују
њене вредности. Веома је важно да ме сви ви подржите у томе. Уколико игноришете
непримерено понашање, значи да га прихватате. То важи за све нас, а посебно за
оне на руководећим позицијама.
Ако представљамо велику националну институцију, ако нам је стало до наслеђа
које су нам оставили они који су служили пре нас, уколико нам је стало до наслеђа
које ћемо ми оставити онима који ће бранити и штитити Аустралију, онда је на нама
да побољшамо ситуацију. Ако нисте спремни за то, нађите нешто друго чиме ћете
се бавити. Међу овом браћом и сестрама нема места за вас."
Генерал-пуковник Дејвид Морисон добио је огромну подршку након што се својим
трупама обратио овом поруком.
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Превенција родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања од стране и према припадницима/цама оружаних снага постављено
је као један од приоритетних задатака у системима одбране, о чему сведоче бројне
и разноврсне активности.

Пример добре праксе у систему одбране Босне и Херцеговине:
суделовање МО и ОС БиХ у пројекту „Жене, мир и безбедност“
– припремне активности за свеобухватну родну анализу

У 2018. години Оружане снаге БиХ су путем начелника Заједничког штаба ОС
БиХ приступиле Мрежи начелника штабова „Жене, мир и безбедност“ (WPS
Chiefs of Defence Network). Приступањем Мрежи, ОС БиХ су се обавезале на
испуњење следећих обавеза: 1) Извршење анализе ОС БиХ из родне перспективе,
укључујући преглед интерних институција и докумената (политика, процедура
и радне културе), те војне обуке и операција, са нагласком на квалитативне
податке, 2) Именовање војних саветника за родну равноправност у стратешким
и оперативним штабовима; 3) Укључивање приницпа РСБУН 1325 „Жене, мир и
безбедност“ као и осталих релевантних резолуција у војну доктрину и смернице;
4) Укључивање родних перспектива у сценарије вежби и обуке ОС БиХ. У периоду
6-8 март 2019. године одржана је прва међународна конференција у оквиру Мреже
начелника генералштабова - Жене, мир и безбедност. Усвојен је Динамички план
имплементације закључака Конференције којим су одређени циљеви активности
које се МО и ОС БиХ обавезало спровести у периоду 2019/2020: 1. Циљ “Интегрисање
родне равноправности у обуку и војне вежбе ОС БиХ” 2. Циљ „Инфраструктурни

радови на стварању бољих услова за смештај жена и мушкараца у МО и ОС БиХ
(просторија за рад, унутрашњу службу, стражарску службу, одмор и личну хигијену
и сл.)“, 3. Циљ „Израда свеобухватне родне анализе ОС БиХ“, 4. Циљ “Анализа и
усклађивање политика, прописа и процедура“.
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У децембру 2019.године, МО БиХ донело је је Методологију родне анализе
Оружаних снага БиХ у складу са динамичким планом имплементације закључака
конференције.
Кроз ових неколико кључних корака: приступање мрежи, организацијом
конференције, израдом динамичког плана и методологије, ОС БиХ систематично
су се припремиле за израду детаљне родне анализе Оружаних снага, на основу
које ће моћи да доносе, на подацима засноване, закључке и смернице за даље
унапређење родне равноправности у ОС БиХ на различитим нивоима. Активности
на имплементацији су планиране за период 2020-2021.
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У децембру 2019. године, МО БиХ донело је Методологију родне анализе Оружаних
снага БиХ у складу са динамичким планом имплементације закључака конференције.
Након тога МО и ОС БиХ спровели су пројекат свеобухватне родне анализе. Извршена
је анализа ОС БиХ из родне перспективе, укључујући преглед интерних институција
(политика, процедура и радне културе), те војне обуке и операција, с нагласком на
квалитативним подацима. Родна анализа ОС БиХ је обухватила анализу садашњег
стања и релевантне податке из протеклих пет година (од 2015.) и дефинисала конкретне
препоруке и предлоге за унапређење стања у овој области кроз неколико кључних
корака: приступање мрежи, организацијом конференције, израдом динамичког плана,
методологије и детаљне родне анализе ОС, донешени су закључци и утврђене смернице
за даље унапређење родне равноправности у ОС БиХ на различитим нивоима.
Активности на имплементацији су планиране за период 2020-2021.

Пример добре праксе у систему одбране Црне Горе: Унапређење родних
компетенција припадника и припадница Војске Црне Горе

На нивоу Генералштаба Војске Црне Горе, у циљу ефикаснијег спровођења едукација
из области родне равноправности, усвајају се годишњи планови обуке о РСБУН
1325 и њој пратећих резолуција, с посебним освртом на теме родно заснованог
насиља, других видова насиља над женама и примене антидискриминационих
закона. У 2019. години реализована је обука на тему „Заштита од дискриминације
по основу пола“ намењена командном саставу Генералштаба и јединица Војске,
као и обука на тему „Родна равноправност, родно засновано насиље, сексуално
насиље и насиље над женама“, намењена припадницима Војске и запосленима у
Министарству.
Кроз годишње планове обуке усвајају се планови о имплементацији РСБУН 1325,
што представља системско решење да би сви припадници/це оружаних снага
разумели важност родне перспективе.

Пример добре праксе у систему одбране Северне Македоније:
унапређење интерног система заштите од узмениравања на радном месту
запослених у Министарству одбране и Армији
У циљу спречавања родне дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања на радном месту запослених у МО и Армији, МО усвојило је „Упутство
за заштиту од узнемиравања на радном месту за запослене у Министарству
одбране и Армији“, у складу са Политиком НАТО- а за превенцију и одговор на
сексуалну експлоатацију и злоупотребу, чија је примена започела 02.12.2019. године.
Овим документом утврђена су права, обавезе и одговорности МО и Армије, као и
права и одговорности запослених у МО и Армији.
Ради ефикасног спровођења „Упутства за заштиту од узнемиравања на радном
месту за запослене у Министарству одбране и Армији“ МО је одредило Овлашћено
лице за заштиту од узнемиравања на радном месту, успоставило наменску
телефонску линију (фиксну и мобилну) као и одредило родне представнике за савет
и помоћ у организационим јединицама МО и Армије. Донето је и решење којим су
именовани медијатори који спроводе медијацију у случајевима узнемиравања на
радном месту у оквиру интерног поступка за заштиту од узнемиравања. За родне
представнике организована је основна обука од стране NATO-сертификованих
родних тренера Министарства одбрана и тренера из Министарства рада и
социјалне политике.
На сајту МО отворена је посебна страница са информацијама о начину и поступку
пријављивања узнемиравања на радном месту, израђен је илустровани ВодичБрошура за заштиту од узнемиравања на радном месту, који је дистрибуиран
сваком запосленом у МО и Армији. У периоду децембар 2019 - јануар 2020. Упустство
и Водич–Брошура били су промовисани у свим основним јединицама Армије, у
циљу едукације и подизања свести и охрабривања запослених да покрећу интерне
поступке за заштиту од узнемиравања на радном месту.

Оружане снаге Црне Горе су приступиле Мрежи начелника штабова „Жене, мир и
сигурност“ (WPS Chiefs of Defence Network).

115

3. ПРЕВЕНЦИЈА РОДНО ЗАСНОВАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА

3. ПРЕВЕНЦИЈА РОДНО ЗАСНОВАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА

116

Пример добре праксе у систему одбране Републике Србије: обука и
публиковање родно сензитивног едукативног материјала у Министарству
одбране
Министарство одбране Републике Србије, уз подршку UNDP SEESAC, израдило је
Приручник за обуке из области родне равноправности у Министарству одбране
и Војсци Србије. Кроз реализацију курсева обучени су инструктори за родну
равноправност у МО и ВС и унапређено је знање припадника МО и ВС из области
родне равноправности. Приручник је написан тако да подржи извођење обука из
области родне равноправности намењених различитим циљним групама у МО и
ВС. Приручник је пре свега намењен родним инструкторима али и свима који желе
више да сазнају о родној равноправности, основним терминима, законодавном
оквиру, да се упознају са статистичким подацима и прочитају практичне примере
из система одбране. Након вишегодишњег коришћења овог Приручника, на основу
вредновања и примене искустава, инструктори ће уз подршку UNDP SEESAC,
ревидирати и публиковати допуњену верзију Приручника.
Војни магазин „Одбрана”, издавача Медија центра “Одбрана” Управе за односе
са јавношћу МО Р. Србије периодично објављује прилоге везане за родну
равноправност. Тако је у септембру 2011. год. објављен специјални прилог 68
„Појмовник родне равноправности”; априла 2017. год. објављен је специјални
прилог 167 „Како до ефикасније примене РСБУН – Жене, мир и безбедност”; а
новембра 2019. год у рубрици “Правник вам одговара” појашњена је законска
основа односа професионалних и родитељских обавеза професионалних војних
лица у зависности од узраста детета.

4. ЗАШТИТА ОД
РОДНО ЗАСНОВАНЕ
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
СЕКСУАЛНОГ
УЗНЕМИРАВАЊА
И ЗЛОСТАВЉАЊА
4.1. Заштита пред међународним телима
4.1.1. Заштита пред уговорним телима
установљеним конвенцијама Уједињених нација
У систему који је везан за УН, надзором над остваривањем људских права се баве
разна тела. То су тела заснована на Повељи УН, али и уговорна тела, она која су
основана самим уговорима о људским правима. Поред надзора који остварују
разматрањем периодичних извештаја, ова тела поступају и по индивидуалним
представкама због кршења људских права. Тако, Савет за људска права при
Генералној скупштини УН поступа по индивидуалним представкама које се односе
на масовно кршење људских права, а не и на појединачне повреде људских права.
По индивидуалним представкама због кршења људских права могу поступати и
комитети установљени међународним уговорима о људским правима:
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•

Комитет за људска права, установљен Међународним пактом о грађанским и
политичким правима (1966);

•

Комитет за економска, социјална и културна права, установљен на основу
Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима (1966);

•

Комитет за укидање расне дискриминације, установљен Међународном
конвенцијом о укидању свих облика расне дискриминације (1965);

•

Комитет за укидање дискриминације жена, установљен Конвенцијом о укидању
свих облика дискриминације жена (1979);

•

Комитет за права особа са инвалидитетом, установљен Конвенцијом о правима
особа са инвалидитетом (2006).

Надлежност сваког од комитета за поступање по индивидуалним представкама
поднетим против државе постоји под условом да је држава ратификацијом
одговарајућег факултативног протокола, односно давањем изјаве прихватила ову
надлежност комитета.
Сви комитети, изузев Комитета за људска права и Комитета за укидање расне
дискриминације, могу спроводити истрагу по службеној дужности у случајевима
тешког или систематског кршења људских права, под условом да су државе
прихватиле ову надлежност.
С аспекта заштите права на родну равноправност и недискриминацију,
најзначајнија је улога Комитета за укидање дискриминације жена (CEDAW
комитета). Факултативним протоколом уз Конвенцију о елиминисању свих облика
дискриминације жена из 1999. године CEDAW комитет је добио овлашћење да
одлучује о појединачним представкама које против држава чланица подноси лице
или група лица због кршења неког од права гарантованих Конвенцијом. С обзиром
да су све државе Западног Балкана ратификовале овај Факултативни протокол,
против сваке од држава може бити поднета индивидуална представка.

Представка је прихватљива ако је поднета у писменој форми, није анонимна и
да су у држави чланици исцрпљена сва правна средства, изузев ако се примена
тих средстава неоправдано пролонгира или није вероватно да ће помоћ бити
ефикасна47.
У циљу спречавања ненадокнадиве штете по жртву, Комитет је овлашћен да пре
доношења било какве одлуке поводом представке наложи држави предузимање
неопходних хитних привремених мера.
О представци одлучује Радна група за представке CEDAW комитета коју чине 25
чланица/чланова. Поступак је заснован на начелу писмености и начелу обостраног
саслушања, поверљив је и састоји се од неколико фаза: претходни поступак,
поступак одлучивања о прихватљивости представке (прелиминарни поступак) и
поступак мериторног одлучивања.
Свака представка се доставља држави чланици, али под условом да је подносилац/
тељка представке пристао/ла да се његов/њен идентитет открије. Мериторну
одлуку Комитет доноси простом већином гласова, с тим што члан Комитета који
није гласао за одлуку може тражити да се његово издвојено мишљење достави
странкама.
У одлуци, која има форму мишљења, Комитет констатује да повреда јесте
или није учињена, и наводи препоруке у погледу мера које држава треба да
предузме. Мишљење Комитета нема извршну снагу. Држава има обавезу да
размотри мишљење и препоруке Комитета и да поднесе писмени одговор у року
од шест месеци, укључујући информацију о предузетим радњама (мерама) ради
остваривања препорука. На захтев Комитета, држава је дужна да пружи додатне
информације о предузетим мерама и да у наредном периодичном извештају о
спровођењу конвенције наведе које је мере предузела. Опционим протоколом
предвиђена је могућност формирања посебне радне групе или одређивања
известиоца за праћење примене препоручених мера, који о томе извештавају
Комитет.

Разлози за представку су кршење права као последица деловања државе, али
и пропуста државе да предузме мере на чије се предузимање обавезала, тј.
да женама обезбеди остваривање и уживање људских права и слобода, као и
да предузимањем делотворних мера спречи повреду тих права. Представка
је допуштена под условом да је жртва повреде особа или група особа под
јурисдикцијом државе чланице конвенције.
47 Детаљнија објашњења о томе како поднети представку и шта она треба да садржи могу се наћи на сајту
(енг.): un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform-E.PDF
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ПРИМЕР одлуке CEDAW комитета: Случај X и Y против Грузије, Комуникација
бр. 24/2009, UN Doc. CEDAW/C/61/D/24/2009 (2015)

ПРИМЕР одлуке CEDAW комитета: Случај Л. Р. против Републике Молдавије,
Комуникација бр. 58/2013, UN. Doc. CEDAW/C/66/D/58/2013)

Представку су поднеле мајка (X) и ћерка (Y) против Грузије, која није спречила,
истражила и казнила дуготрајно физичко насиље и сексуално и психичко
злостављање које су претрпеле од стране бившег супруга, односно оца. Према
наводима из представке, насиље које је претрпела X почело је 1987. када ју је
на забави силовао њен будући супруг. Убрзо након тога, удала се за њега. Због
друштвених ставова у Грузији, према којима жена треба да уђе невина у брак,
X је веровала да са њом нико неће хтети да ступи у брак. У браку је родила
петоро деце и одрекла се посла након рођења свог првог детета. Њен супруг
је непрестано био насилан према деци, а неку децу је и сексуално злостављао.

Л.Р. се удала се за свог супруга В.Р. 1985. Имали су две ћерке. В.Р. је ветеран
оружаних снага које су се бориле у Авганистану. Био је насилни алкохоличар
и извршио је физичко, психичко и економско насиље против Л.Р. и њене деце.
Развели су се 2003. године, али је суд одлучио да наставе да живе у истом
стану, тако да се насиље наставило. Л.Р. је наставила да се жали на насиље, али
полиција је сматрала да је оно „породична ствар“. Године 2010., В.Р. је покушао
да задави Л.Р., која је током напада изгубила свест. Позвана је хитна помоћ и
полицијске службе. Уз залагање организације цивилног друштва која је Л.Р
пружала подршку, полиција је наредила В.П. да престане са насиљем, али када
је наредба прекршена, В.Р. је полиција само „подсећала“ на наређење и није
предузела кораке да га исели из стана. Насиље је трајало неколико месеци,
а када је Л.Р. пријавила то полицији, рекли су јој да не би требало да подноси
другу пријаву, јер се „њене изјаве не подударају са наводима В.Р.“. Поднела је
више захтева државним органима тражећи заштиту. Од полиције је константно
добијала одговор да нема доказа да је над њом извршено било какво насиље.
Њена жалба није имала успеха делом и због тога што се В.Р. позивао на добре
референце Уније ратних ветерана Авганистана. Л.Р. је покушала да се стан
подели продајом, али је одбијена јер удео В.Р. не би био довољан да му обезбеди
нови стан. У судском поступку који је вођен против В.Р због извршеног насиља
Л.Р. је наређено да се подвргне психилошкој процени у психијатријској болници,
јер без такве процене, како су власти тврдиле, нема доказа да је извршено
кривично дело, што је Л.Р. одбила.

Упркос пријављивању инцидената физичког и сексуалног злостављања, њене
притужбе никада нису истраживане и против њеног супруга није поднета
кривична пријава. У својој првој одлуци против Грузије, CEDAW комитет је
констатовао да је дошло од кршење права подноситељки представке од
стране државе и утврдио да Грузија није обезбедила ефикасну заштиту од
насиља према женама, као облика дискриминације жена, да није успоставила
правну заштиту женских права на равноправној основи с мушкарцима, да није
предузела одговарајуће мере у циљу измене или укидања постојећих закона,
прописа, обичаја и праксе који представљају дискриминацију жена, као и да није
испунила своју обавезу предузимања одговарајућих мера којима се модификују
друштвени и културни обрасци понашања мушкараца и жена, са циљем
елиминисања предрасуда и обичајних и свих других пракси које су засноване
на идеји инфериорности или супериорности било ког пола или на стереотипним
улогама полова.
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CEDAW комитет је констатовао да налог да се Л.Р. подвргне болничкој
психијатријској процени представља израз родне пристрасности према
жртвама породичног насиља. Утврдио је, такође, да је према Л.Р извршена
дискриминација и да је право својине и право становања В.Р. привилеговано у
односу на право Л.Р. на физички и ментални интегритет, као и да су евидентни
стереотипи и унапред створене дискриминаторске представе о томе шта
представља насиље у породици. CEDAW је затражио од Молдавије да предузме
мере за заштиту физичког и менталног интегритета Л.Р. и да јој исплати накнаду
„сразмерну претрпљеној физичкој и менталној штети и тежини кршења њених
права“. Такође, од државе је затражено да развије свеобухватне мере које би
осигурале бољи приступ правди за жртве насиља, укључујући и укидање праксе
обавезне психијатријске процене жртава насиља у породици.
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4.1.2. Заштита пред Европским судом за људска права
Европском конвенцијом o људским правима из 1950. године установљен je
надзорни механизам са задатком да контролише државе уговорнице у извршавању
преузетих обавеза. Ту улогу данас врши Европски суд за људска права (ЕСЉП), који
је надлежан и за поступање по индивидуалним представкама.
Да би представка била прихватљива, треба да буду испуњени следећи услови: да је
поднета од стране жртве повреде права, да су претходно исцрпљена домаћа правна
средстава, да је поднета у року од шест месеци од дана доношења правноснажне
пресуде у унутрашњем правном систему, да није анонимна, да није истоветна са
представком о којој је Суд раније одлучивао, да није претходно поднета неком
другом међународном органу, да није неспојива са одредбама Конвенције и да
је штета коју је подносилац/подноситељка претрпео/ла озбиљна. О представци
која је оцењена прихватљивом обавештава се влада државе против које је
поднета. Задатак седмочланог већа које одлучује о основаности представке је да
испита суштину ствари и да донесе пресуду. Током поступка тежи се постизању
пријатељског поравнања између подносиоца/тељке представке и тужене државе,
а ако не дође до поравнања, веће доноси пресуду којом утврђује да ли је повређено
неко право из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода,
односно пратећих протокола Конвенције.
Чланом 14. Европске конвенције забрањена је дискриминација у уживању
права гарантованих Конвенцијом и њеним протоколима, тако да право на
недискриминацију није самостално право. С обзиром да Конвенција гарантује
углавном грађанска и политичка права, изван њене заштите су многобројна
економска, социјална и културна права која нису гарантована овом Конвенцијом.
Усвајањем Протокола бр.12 уз Европску конвенцију, од 2000. године, забрана
дискриминације је проширена и на права која својим пропиписма гарантују државе.
С обзиром да су све државе Западног Балкана приступиле Европској конвенцији,
ЕСЉП надлежан је да поступа по представкама против сваке од држава.

ПРИМЕР пресуде Европског суда за људска права: Карвало Пинто де Соуса
Мораис против Португала, представка 17484/15, пресуда од 25. јула 2015
Подноситељка представке је са 50 година била подвргнута гинеколошкој
операцији, током које јој је оштећен леви пудендални (главни генитални) нерв.
Након ове операције трпела је интензиван бол, отежано се кретала и није могла
да седи, имала је симптоме депресије и суицидалности, изгубила је осећај у
вагини и није могла да има сексуалне односе. У првостепеном поступку, суд јој
је досудио 80.000 евра на име накнаде нематеријалне штете и 92.000 евра на
име материјалне штете, од чега је 16.000 евра било намењено за ангажовање
помоћи у кући за обављање свакодневних послова. Врховни управни суд
Португала је ове износе умањио за трећину, образлажући своју одлуку и тиме
да подноситељка „вероватно треба да брине само о свом мужу имајући у виду
узраст њене деце“, да је у време операције имала 50 година и двоје деце и да
„сексуални односи у тим годинама нису важни у мери у којој су важни млађим
особама“.
Европски суд за људска права утврдио је дискриминацију и констатовао да
претпоставка да сексуалност није важна за педесетогодишњу жену и мајку двоје
деце у мери у којој је важна за млађе особе, показује традиционалну идеју о
женској сексуалности која је повезана са њиховом репродуктивном функцијом,
као и да идеја да је жена одговорна да се стара о свом мужу одраз дубоко
патријархалних поимања родних улога. Суд је указао на присутност штетних
родних стереотипа у португалском правосуђу, које је илустровао чињеницом да
је у два друга случаја када су била у питању два мушкарца старости 55 и 59
година, који су након операција постали импотентни, та чињеница сагледана као
околност која је утицала на њихово самопоуздање и резултирала „огромним и
снажним менталним шоком и јаким душевним боловима“, независно од њиховог
старосног доба и чињенице да ли имају децу. Европски суд је јасно указао на
сексизам и ејџизам у резоновању националног суда и утврдио дискриминацију,
указујући да дискриминаторне родне стереотипе и преовлађујући сексизам у
португалском правосуђу.

Европски суд за људска права решавао је многе случајеве родно засноване
дискриминације у уживању права гарантованих Европском конвенцијом и протоколима.
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ПРИМЕР пресуде Европског суда за људска права у предмету X против Бивше
Југословенске Републике Македоније, представка бр. 29683/16, пресуда од 17,
априла 2019
Подносилац представке X је држављанин Северне Македоније (у време спора
име државе је било Бивша Југословенска Република Македонија). По рођењу је
регистрован као девојчица, са јасно женским именом. Од раног доба X је постао
свестан да је мушкарац, па је 2010. године отишао у специјалистичку клинику
у Београду, где му је дијагностификована „транссексуалност“. По препоруци
лекара, почео да узима хормоне како би повећао ниво тестостерона. Јуна
2011. затражио је промену имена и презимена. Овај захтев је усвојен, па је
Министарство унутрашњих послова регистровало X под јасним мушким именом
и издало му нову личну карту. Међутим, пол/полна ознака и нумерички лични
код остао је исти. Јула 2011. године X је затражио да исправку полне ознаке и
нумеричког личног кода у матичној књизи рођених. Овај захтев је одбијен са
образложењем да не постоји званичан документ који показује да је X променио
пол. X се жалио Министарству правде, наводећи да не постоји законска
одредба која регулише ово питање, да операција прилагођавања пола није
доступна у његовој домовини, те да би у случају захтева за прилагођавањем
пола био подвргнут нежељеном лечењу и стерилизацији. Тврдио је да му је већ
дијагностикована транссексуалност, што је довољно за законско признавање
пола. Министарство правде је 2011. године одбило жалбу X, али је фебруара
2013. године Управни суд укинуо одлуку Министарства. Јуна 2013. X је подвргнут
двострукој мастектомији (уклањање дојке) и наставио је са хормонском
терапијом. У поновљеном поступку власти су задужиле Форензички институт
да прегледа X. На основу овог прегледа установљено је да X треба да добије
документ који потврђује његов нови пол. Међутим, децембра 2014. године
Министарство правде је поново одбило захтев X за промену полне ознаке, са
образложењем да још увек не постоји „докази о стварној промени пола“, па је X
био принуђен да поново покрене поступак пред Управним судом, који у време
доношења одлуке ЕСЉП још увек није био окончан.
У представци упућеној ЕСЉП X је навео да је дуготрајни поступак правног
признавања његовог полног идентитета негативно утицао на његово ментално
здравље и живот. Позивајући се на члан 8 Европске конвенције (право на
поштовање приватног и породичног живота), X се указао на непостојање
националног регулаторног оквира за законско признавање прилагођавање пола
и произвољно наметање захтева за хируршком гениталном интервенцијом.
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ЕСЉП је нашао да је дошло до кршења права трансродног подносиоца
представке на поштовање његовог приватног живота због непостојања брзих,
транспарентних и приступачних поступака у националном законодавству који
би омогућили промену полне ознаке у јавним евиденцијама. Према ставу ЕСЉП,
национални регулаторни оквир за правно признавање пола не нуди одговоре
на мога важна питања, као што је питање које услове подносилац захтева треба
да испуни да би уписани пол /полна ознака био званично промењен. Због тога
је подносилац представке био у великој неизвесности у погледу свог приватног
живота и признавање свог идентитета.
Поступајући по препорукама ЕСЉП, држава је подносиоцу представке исплатила
накнаду на име правичног задовољења, а Државна комисија је наредила Управи
за вођење матичних књига да изврши измену ознаке пола X у службеним
евиденцијама. Држава је започела и са спровођењем препоруке ЕСЉП која
се односи на успостављање правног оквира који регулише услове и поступке
за правно признавање пола, у складу са стандардима Савета Европе, посебно
препоруком Комитета министара - CM/Rec (2010) 5 о мерама за борбу против
дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета. Влада
је формирала Комисију за припрему нацрта Закона о изменама и допунама
Закона о регистрацији грађанског статуса, који би омогућио упис новог пола, а
на састанку представника Савета Европе и Министарства правде договорена је
мапа пута за спровођење пресуде ЕСЉП.

4.1.3. Заштита пред Судом правде Европске уније
За примену антидискриминационог права ЕУ првенствено су надлежни судови
држава чланица, али одређену улогу у заштити од дискриминације има и Суд правде
Европске уније, која проистиче из његовог овлашћења да обезбеђује поштовање
права ЕУ. Суд ову своју улогу може остварити на два начина – поступањем по
директним тужбама и одлучивањем о претходним питањима.
Суд правде ЕУ надлежан је да одлучује о пет врсти директних тужби, а на захтев
судова држава чланица решава и претходна питања у погледу тачног значења или
ваљаности права ЕУ које треба применити у поступку пред националним судом.
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Државе Западног Балкана налазе се у разним фазама процеса приступања ЕУ, тако
да Суд правде ЕУ није надлежан за поступање по директним тужбама и захтевима
за решавање претходних питања која потичу из држава које нису чланице ЕУ. С
обзиром на то да су све државе Западног Балкана у фази хармонизације својих
прописа са правним тековинама ЕУ, пракса Суда правде ЕУ је релевантна и за ове
државе.
Суд правде ЕУ је у многим случајевима заузимао став о повреди
антидискриминационог права ЕУ, укључујући и случајеве који се односе на родно
засновану дискриминацију.
ПРИМЕРИ пресуда Суда правде ЕУ:
Завод за пензијско осигурање против Кристи Клајст
Kristi Kleist, C-356/09) одлука од 18. 11. 2010
У овом случају Европски суд је решавао претходно питање у предмету поводом
кога је одлучивао Врховни суд Аустрије. Поступак је покренула жена којој је
Завод за пензијско осигурање Аустрије раскинуо радни однос, што је учинио и са
свим запосленима који су испунили старосни услов за пензионисање. Овај услов
је, према важећим аустријским прописима, био 60 година за жене и 65 година
живота за мушкарце. Тужитељка, која је била главна лекарка у заводу, желела је
да ради до 65. године, али је била присиљена да се пензионише. Позивајући се
на ранију своју одлуку у случају Маршал (Marshall) C-152/84, суд је потврдио свој
став да раскид радног односа са запосленом искључиво зато што је достигла
прописано старосно доба за пензију, уколико је за мушкарце прописан другачији
услов, представља директну дискриминацију на основу пола.
Случај Тања Крајл (Tanja Kreil) против Савезне Републике Немачке,
C-285/98, пресуда од 11.1.2000
Тања Крајл, која је била обучена из области електронике, добровољно је
аплицирала за позицију у Оружаним снагама Немачке (Bundeswehr) која се
односила на одржавање електронике наоружања. Она је била одбијена од стране
регрутног центра, са образложењем да је у складу са тадашњим законом женама
забрањено служење на позицијама које подразумевају употребу оружја, тако
да су биле ограничене само на послове пружање медицинских или музичких
услуга у оквиру војске. Европски суд правде је заузео став да се такво изузеће,
које се односи на готово све војне положаје у Бундесвехр-у, не може посматрати
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као мера која је оправдана специфичном природом дотичних послова или
посебним контекстом у којем се посао обавља. У таквим околностима, чак и ако
се узме у обзир дискреционо право државе на изузеће, националне власти у
овом случају нису смеле да усвоје генерални став по коме све оружане јединице
у Бундесвехр-у морају да остану искључиво мушког састава. Тиме су власти
прекршиле начело пропорционалности.

4.2. Заштита пред институцијама
држава Западног Балкана
Заштиту од родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања пружају независна тела за заштиту људских права и надлежни
судови.

4.2.1. Заштита пред независним институцијама
за заштиту људских права
Савремени развој људских права обележен је трендом оснивања независних
институција за људска права – посебних државних органа надлежних за
спровођење надзора, промоцију и заштиту људских права, које установљава
и финансира држава, али који делују самостално и независно од владе и других
органа јавне власти. Често “непријатни партнери“ својих влада, националне
институције за промоцију и заштиту људских права дају значајан допринос
остваривању међународних стандарда људских права на државном нивоу. У циљу
унапређивања институционалних капацитета за борбу против дискриминације,
у многим државама основана су посебна тела за равноправност, а неке државе
определиле су се да заштиту од дискриминације повере институцији за заштиту
људских права.
У Босни и Херцеговини и Црној Гори за поступање по жалбама/притужбама због
дискриминације надлежне су независне институције за заштиту људских права,
док су се Северна Македонија и Србија определиле за установљавање посебних
институција за заштиту равноправности.
У Босни и Херцеговини надлежна за поступање по жалбама због дискриминације
јесте институција Омбудсмена за људска права, независна институција која се бави
заштитом права физичких и правних лица, у складу са Уставом БиХ и међународним
4. ЗАШТИТА ОД РОДНО ЗАСНОВАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, СЕКСУАЛНОГ УЗНЕМИРАВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА

128

споразумима који се налазе у додатку Устава. Према Закону о омбудсмену за
људска права Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, бр. 19/2002, 35/2004 и
32/2006) институцију Омбудсмена чине три омбудсмена из реда три конститутивна
народа - Срба, Хрвата и Бошњака. Законом о забрани дискриминације БиХ
институцији Омбудсмена поверен је статус “централне институције надлежне за
заштиту од дискриминације“. Према одредбама ЗЗД-а, Омбудсмени имају низ
разноврсних надлежности, међу којима је поступања по жалбама оних који тврде
да су жртве дискриминације.
Босна и Херцеговина је једина земља у региону која је успоставила институцију
парламентарног војног повереника. Институција је успостављена Законом
о парламентарном војном поверенику Босне и Херцеговине из 2009. године
(“Службени гласник БиХ”, бр. 49/09), са циљем јачања владавине права, заштите
људских права и слобода војних лица и кадета у Оружаним снагама БиХ и МО БиХ,
како је то гарантовано Уставом БиХ и међународним споразумима. Законом је
прописано да, приликом обављања послова из своје надлежности, војни повереник
сарађује с МО БиХ, Генералним инспекторатом МО БиХ, ОС БиХ и Институцијом
Омбудсмена за људска права БиХ.
Парламентарни војни повереник
независан
је повереник Парламентарне
скупштине БиХ и ради искључиво на професионалним основама. У провођењу
парламентарне контроле рада и других питања у области заштите људских права
и слобода војних лица и кадета у ОС БиХ и МО БиХ, војни повереник надлежан је
за истраживање специфичних питања по упутству Парламентарне скупштине БиХ
и Заједничке комисије за одбрану и сигурност БиХ. Војни повереник присуствује
седницама Парламентарне скупштине БиХ или Заједничке комисије за одбрану
и сигурност БиХ, може захтевати извештаје од министра одбране БиХ и да му, у
случају провођења дисциплинског поступка, буде омогућен приступ потребној
евиденцији.
Парламентарни војни повереник подноси Парламентарној скупштини БиХ годишњи
извештај о раду, а може у било којем тренутку доставити појединачни извештај
Парламентарној скупштини БиХ или Заједничкој комисији за одбрану и сигурност БиХ.

У Црној Гори у систему заштите од дискриминације централна улога припада
Заштитнику људских права и слобода Црне Горе, који представља национални
институционални механизам за заштиту од дискриминације. Деловање Заштитника
у овој области регулисано је Законом о заштитнику/ци људских права и слобода
Црне Горе („Службени лист ЦГ“, бр. 42/2011, 32/2014 i 21/2017). Једно од основних
законских овлашћења Заштитника јесте да спроводи поступак у случајевима
дискриминације, поступајући по притужбама или самоиницијативно.
У Републици Северној Македонији заштита од дискриминације поверена
је Комисији за заштиту од дискриминације. Овај самостални и независни
орган, установљен Законом о спречавању и заштити дискриминације чини
седам чланова/чланица које бира и разрешава Скупштина Републике Северне
Македоније. Комисија има широку надлежност на плану промоције, заштите и
превенције равноправности, људских права и недискриминације. Поред осталог,
Комисија поступа по притужбама због дискриминације, а надлежна је и да по
службеној дужности поступа у случајевима дискриминације. С аспекта развоја
судске антидискриминационе праксе значајно је овлашћење Комисије да покреће
судске поступке за заштиту од дискриминације, као и да се у овим поступцима јави
као умешач на страни тужиоца.
У Републици Србији централну улогу у сузбијању дискриминације и промоцији
равноправности има Повереник за заштиту равноправности, самосталан и
независан државни орган омбудсманског типа, који је ексклузивно надлежан
да штити само једно људско право – право на недискриминацију. Деловање
Повереника регулисано је ЗЗД и Пословником о раду, којим је Повереник
ближе уредио поступак („Службени гласник РС“, бр. 34/2011). Једна од кључних
надлежности Повереника је да спроводи поступак по притужбама због
дискриминације које могу поднети физичка и правна лица и удружања грађана
која се баве заштитом људских права. Повереник је овлашћен и на подношење
кривичних и прекршајних пријава, као и на покретање тзв. стратешких парница за
заштиту од дискриминације.

Правилником о сарадњи Парламентарног војног повереника БиХ са МО, Генералним
инспекторатом при МО БиХ и ОС БиХ од 05.01.2010.године (Број: 01,02-34-61428/09) регулисани су међусобна координација, сарадња и заједничко деловање
Генералног инспектората МО БиХ и Парламентарног војног повереника БиХ.

Циљ поступка по притужбама/жалбама због дискриминације који независна
тела спроводе, без обзира на то какав им је правни статус, јесте да донесу
стручно мишљење о томе да ли у конкретном случају поступање представља
акт дискриминације, те да изрицањем одговарајућих препорука допринесу да се
спречи даље вршење дискриминације и омогући отклањање стања и последице
дискриминације. У том смислу, независна тела немају ни наредбодавна ни
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репресивна овлашћења, нити одлучују о правима и обавезама правних субјеката,
већ своју законску улогу остварују давањем мишљења и препорука, подношењем
извештаја, законодавних иницијатива и др. Сагласно томе, њихова мишљења и
препоруке нису подобни за принудно извршење, већ делују снагом ауторитета
саме институције и аргумената којима су образложени.
У досадашњој пракси независне институције надлежне за поступање по жалбама
/притужбама успешно су решиле многе случајеве родно засноване дискриминације,
од којих се неки односе на акте дискриминације у систему одбране.

Пример добре праксе: препорука Омбудсмена Босне и Херцеговине
поводом родно заснованог узнемиравања путем медија у предмету
Ж-БЛ-06-981/18 П-311/18 од 18.12.2018. године

Омбудсмен је покренуо поступак по службеној дужности поводом гостовања у ТВ
емисији госта који је од стране водитеља представљен као привредник, спортски
радник, културни радник, саветник предсједника државе и човек који размишља на
један специфичан начин и свакодневници са конкретним предлозима и без длаке
на језику. Он обавља изабрану функцију одборника у Скупштини Града Бањалука
и члан је Сената Републике Српске. Говорећи у емисији о положају послодаваца,
односно обавези рефундације накнада запосленим од стране послодаваца у
случају боловања, рекао је: ,,Да је жена постала хранилац породице, а она то не
може бити“ [...] жене имају проблема, ајд' што их туку мужеви, пошли су тући и
дјеца, хоће пет марака, хоће 10 марака [...] Млада ми је радна снага, имам јако пуно
трудница, ми данас имамо 67 трудница и породиља, ја сам конт'о купити антибеби
таблете, ја ћу затворити фабрику, мени је фабрика угрожена, рад ми је фабрике
угрожен... она дјевојка кад се, након вођења љубави, други мјесец иде на боловање,
то се код Тите звало трудница, то сад има неки назив чудан, не знам ни како се зове
и она се третира као да је посјекла прст, као да је боли грло [...].што бих ја наталитет
финансирао, то није посао фабрике, гинеколози су најгори доктори. Творница обуће
Бема одговорно тврдим има 65% посла који дјеца раде, биљеже цртају, лијепе
тракице. Теже је кући скувати ручак него то радити. Не, она је прокрварила, она
одмах иде на боловање [...] Али она није глупа. Одмах она веже друго дијете.

Значи није радила 9 мјесеци, није радила годину дана, одмах веже друго дијете,
одмах друга трудноћа, опет 9 месеци, годину дана. Имам једно седам жена које
одмах треће дијете вежу.“
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Омбудсмен је утврдио да се у овом случају ради о родно заснованом узнемиравању,
које представља нежељено понашање у вези са приписаним родом особе, којим
се омаловажава, понижава или вређа особа у њеном својству као мушкарца или
жене, које се врши због родних улога жена и мушкараца у друштву, односно родних
улога које се сматра да жене и мушкарци требају да врше. Омбудсмен је упутио
препоруку Председници Републике Српске да предузме мере у циљу превенције и
санкционисања непримереног јавног иступања чланова Сената Републике Српске
који подстиче дискриминацију и родно засновано узнемиравање, Скупштини
града Бањалука да одмах по пријему ове препоруке предузме све радње у циљу
доношења Етичког кодекса у вези понашања скупштинских одборника, а Унији
Удружења послодаваца Републике Српске да предузме мере у циљу превенције
родно заснованог узнемиравања од стране послодаваца. Свим адресатима
остављен је рок о 30 дана да обавесте Омбудсмене о начину реализације ове
препоруке.
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Пример добре праксе: Мишљење Заштитника људских права и спобода
Црне Горе број 01-150/17, од 30.06.2017. године у случају дискриминације
жена на основу старосног доба

Заштитник је по сопственој иницијативи спровео поступак ради испитивања
евентуалне повреде права на једнаку зараду за рад једнаке вредности извршене
на штету старијих надзорница затворске полиције и старијих затворских полицајки
I класе Завода за извршење кривичних санкција, органа управе у саставу
Министарства правде усвајањем Одлуке о специјалном додатку ("Службени лист
Црне Горе", бр. 061/16). Предмет мериторног испитивања односио се на утврђивање
дискриминације по основу припадности женском полу у области права из радног
односа, какво је право на правичну зараду и једнаку накнаду за рад једнаке
вриједности. Заштитник је утврдио да наведеном Одлуком специјални додатак није
одређен за старију надзорницу затворске полиције и старију затворску полицајку
I класе у „Одсјеку унутрашњег обезбјеђења за жене Казнено-поправног дома
Подгорица“, односно старију затворску полицајку I класе у „Одсјеку унутрашњег
обезбјеђења за жене Истражног затвора Подгорица“. Према ставу Заштитника,
Одлуком о специјалном додатку извршено неједнако (неповољније) платно
третирање службеница Завода за извршење кривичних санкција, којом су старије
надзорнице затворске полиције и старије затворске полицајке I класе изостављене
и ускраћене за право на специјални додатак на основну зараду у висини од 15%.
Ускраћене службенице су неједнако третиране по основу полне припадности, и то
у односу на службенике супротне полне припадности који обављају радне послове
и задатке истих радних места као и службенице „Одсјека унутрашњег обезбјеђења
за жене Казнено - поправног дома и Истражног затвора Подгорица“.
Заштитник је препоручио Министарству финансија у Влади Црне Горе да предложи
измене и допуне Одлуке о специјалном додатку и да изједначи старије надзорнице
затворске полиције и старије затворске полицајке I класе „Одсјека унутрашњег
обезбјеђења за жене Казнено-поправног дома и Истражног затвора Подгорица“ са
старијим надзорницима затворске полиције и старијим затворским полицајцима
I класе „Одсјека унутрашњег обезбјеђења за мушкарце Казнено-поправног
дома и Истражног затвора Подгорица“, сходно утврђеном специјалном додатку
за обављање специфичних послова у предметима организованог криминала,
корупције, прања новца, тероризма и ратних злочина.
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Пример добре праксе: Мишљење Комисије за заштиту од дискриминације
Републике Северне Македоније у случају дискриминација на основу
пола, Годишњи извештај Комисије за заштиту од дискриминације за 2015.
годину, стр. 13.

Комисији за заштиту од дискриминације поднета је представка против
банке у Скопљу због дискриминације на основу пола у области радних
односа. У представци је наведено да подноситељка притужбе ради на
радном месту у експозитури банке у Охриду и да је после саопштавања
претпостављеним да је у другом стању, била принуђена да потпише анекс
уговора о раду, којим је прераспоређена на радно место у Струмици.
После месец дана одласка на ново радно место у Струмици, доставила је
мишљење гинеколога да је путовање ризично за њену трудноћу и морала
је да оде на боловање. Већ првог дана добила је телефонски позив од
колегинице која ради у људским ресурсима, која је покушала да је убеди да
потпише споразум о престанку радног односа. После неколико дана добила
је одлуку да је враћена на радно место у Охриду. Притом јој је усмено
речено да неће добити повећање плате и да ће јој првог дана по повратку
са породиљског одсуства бити понуђено да добије две-три плате и оде из
банке, те да ће, ако не буде потписала такав споразум, поново бити враћена
у Струмицу.
На основу утврђених чињеница, Комисија за заштиту од дискриминације
дала је мишљење да је према подноситељки притужбе извршена
дискриминација на основу пола, а банци је препоручено да према
запосленима не врши разликовање, искључување или ограничавање
на основу пола – трудноће или неког другог дискриминаторског основа,
које како последицу има или би могло да има ускраживање, нарушавање
или ограничавање једнаког признавања или уживања људских права
и основних слобода, у поређењу са третманом који има или би могло да
има друго лице у истој или сличној систуацији. Став Комисије је да при
распоређивању запослених жена на друго радно место, а посебно жена
које су у другом стању и жена мајки треба увек омогућити да што лакше
усагласе породичне и професионалне обавезе.
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У односу на акте родне и друге дискриминације, сексуално узнемиравање и
злостављање припадника/ца министарстава одбране и оружаних снага држава
Западног Балкана још увек се ретко пријављује. Ипак, неки случајеви сексуалног
узнемиравања успешно су решени.

Пример добре праксе: Мишљење Повереника за заштиту равноправности
у случају И. К. против Војне гимназије, бр. 07-00-603/2013-02 од 9. 12. 2013

Пример добре праксе: успешно решен случај сексуалног узнемиравања
учеснице обуке кандидата/киња за пријем у војну службу Оружаних снага
Босне и Херцеговине48

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе особе x против Војне гимназије
у Београду, због конкурса за пријем кандидата из грађанства у Војну гимназију
у школској 2013/2014 години, којим је постављен услов да кандидати морају
бити мушког пола. Повереница је заузела став да су постављањем овог услова
девојчице онемогућене да упишу Војну гимназију, чиме је извршен акт непосредне
дискриминације на основу пола свих потенцијалних кандидаткиња.

Поступак због сексуалног узнемиравања покренут је пријавом учеснице обуке
кандидата/киња за пријем у војну службу, која је у пријави навела да се одређени
старешина њој и колегицама вербално обраћа на непримерен начин пред осталим
кандидатима, али и када они нису присутни. Осим тога, навела је да јој у последње
3-4 седмице исти старешина путем апликације “Вибер” шаље поруке непримереног
садржаја. У порукама које јој је послао старешина је навео да жели да јој помогне,
алудирајући на пружање услуге која подразумева „услугу за услугу”. По оцени
подноситељке пријаве, ове поруке, на које она није одговарала, представљају
сексуално узнемиравање. У пријави је такође наведено да је старешина
подноситељку пријаве у неколико наврата пратио у време паузе од кухињског
блока до собе, тражећи објашњење за њено неодговарање на поруке. Осим тога,
позивао ју је и у своју канцеларију на разговор.

Повереница је одбила као неприхватљиве аргументе Министарства одбране Р.
Србије из изјашњења да се број кандидата утврђује према потребама службе и
изражава се према броју и роду. По мишљењу Поверенице, нејасно је на основу
којих критеријума је процењено да не постоји потреба да девојчице упишу Војну
гимназију, посебно ако се има у виду чињеница да су створени услови да се жене
упишу на војнообразовне установе вишег степена образовања.
Министарству одбране Републике Србије препоручено је да усклади текст конкурса
са антидискриминационим прописима, и то тако што ће за следећу школску годину
уклонити услов из конкурса којим се онемогућавају девојчице да конкуришу за
упис у Војну гимназију, као и да убудуће води рачуна да приликом прописивања
конкурсних услова за упис на војнообразовне установе не крши прописе Закона о
забрани дискриминације и других антидискриминационих прописа. Ова препорука
је спроведена, тако да од 2014. године, Војна гимназија уписује девојке.
Немогућност пријема девојака у Војну гимназију је у том периоду Министарство
одбране образложило непостојањем адекватних капацитета за смештај девојака у
интернату. Чим су се услови стекли, почео је пријем девојака у Војну гимназију.

Подноситељка притужбе је притужбу упутила инспектору, Парламентарном војном
поверенику БиХ, као и по ланцу командовања. По пријему пријаве, Генерални
инспектор је покренуо поступак прелиминарне истраге, Парламентарни војни
повереник је одмах по пријему пријаве са помоћницима боравио на локацији са
циљем сагледавања стања у вези са пријавом, а надлежни старешина у јединици
за обуку кандидата за пријем у војну службу такође је покренуо истражни поступак.
У поступку је утврђено непримерено понашање и повреда војне дисциплине
од стране старешине, коме је изречена дисциплинска мјера и премештен из
састава јединице за обуку кандидата за пријем у војну службу. До окончања свих
процедура овај случај био је праћен од стране Генералног инспектората МО БиХ и
Парламентарног војног повереника БиХ.
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4.2.2. Судска заштита
У заштити од родно засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и
злостављања примарну улогу имају судови. Законом су прописани различити
облици грађанскоправне, кривичноправне, прекршајноправне и уставносудске
заштите.
Грађанскоправна заштита од дискриминације представља облик непосредне
заштите права на недискриминацију. Она обезбеђује не само утврђивање
дискриминације, већ и спречавање даљег испољавања, односно понављања
дискриминације, као и одговарајућу сатисфакцију у виду накнаде штете и
објављивања пресуде у средствима јавног информисања.
Прекршајноправна заштита уређена је тако што су инкриминисани као прекршаји
разноврсни акти дискриминације, за чије су извршење прописане новчане казне за
појединце, правна лица и одговорна лица у правним лицима.
Кривичноправна заштита од дискриминације уређена је кривичним законима,
који прописују разноврсна кривична дела у вези са забраном дискриминације,
сексуалним узнемиравањем и злостављањем.
Уставносудска заштити права на недискриминацију остварује се путем контроле
уставности и законитости закона и других општих аката с аспекта забране
дискриминације и одлучивањем по уставним жалбама.
Законски прописи омогућавају да се поводом истог акта дискриминације паралелно
или сукцесивно спроведе више поступака, али у неким ситуацијама правноснажно
окончање, односно ток једног поступка искључује могућност да се поводом истог
дискриминаторног догађаја спроведе други поступак.
Примарни облик судске заштите од родно засноване дискриминације јесте
судска грађанскоправна заштита. Иако пракса судова у овој правној области
још увек није довољно развијена, она се полако развија, чему допринос дају
и независне инстутуције за заштиту људских права чија је пракса у области
антидискриминационог права далеко богатија.

Пример добре праксе: Пресуда Кантоналног суда у Зеници, бр. 43 0 Рс
113133 16 Рсж од 11. 4. 2016.године, којом је утврђена дискриминација на
основу трудноће49
Другостепеном пресудом Кантонални суд у Зеници потврдио је одлуку
првостепеног суда којом је утврђено да је тужени дискриминисао тужитељицу,
односно, повредио право на једнако поступање, те право на рад, на начин што јој
није продужио уговор о раду на одређено време, већ је извршио одјаву са ПИО и то у
време док је тужитељица била на трудничком боловању, док је другим запосленим
женама продужио уговоре. Суд је туженом наложио да тужитељици успостави
радни однос на одређено време и да јој осигура сва права из радног односа, да
тужитељици исплати накнаду у износу од 2.000,00 КМ. на име нематеријалне штете
која се огледа у претрпљеним душевним боловима због повреде права и слобода
личности тј. права на једнако поступање, као и да објави пресуду о свом трошку
у штампаним и електронским медијима. По оцени суда, у овом случају трудноћа
тужитељице била је њено лично својство у односу на кандидаткиње тј. упосленице
са којима је тужени продужавао уговоре о раду на одређено време. “Упоређивачи”
су биле друге раднице које нису биле у другом стању.

Пример добре праксе: Пресуда Вишег суда у Подгорици Гж. бр. 1005/18-10
од 24. 4. 2019. године, којом је утврђена дискриминација
Пресудом Вишег суда у Подгорици потврђена је првостепена пресуда Основног
суда у Котору, којом је утврђено да је тужени послодавац дискриминаторски
поступао према тужиљи на тај начин што је вршио исплату неједнаке зараде
тужиљи, односно неједнаке накнаде за рад једнаке вредности. Упоредник у овом
случају био је запосленик који је са истом стручном спремом и на истом радном
месту обављао посао који је обављала и тужиља – администратор у сектору
за продају осигурања. Док је тужиљи уговором о раду био утврђен коефицијент
6,20, запосленику је утврђен је коефицијент 9,10. На основу тога, тужиљи је
обрачунавана и исплаћивана мања зарада, која није зависила ни од обима посла,
нити од резултата рада. Пресудом је туженом забрањено да понавља наведене
радње дискриминације и наложено му је да тужиљи накнади материјалну штету по
основу учињене дискриминације исплатом 3.897,03 еура.

49 Наведено према: Јовановић, М. Трлин, Д. „Истраживање судске праксе у подручју антидискриминацијске
заштите“, у: Сузбијање дискриминације: улога правосуђа, уредник Срђан Дворник, Сарајево: Фондација Heinrich Böll, Уред за Босну и Херцеговину, Македонију и Албанију, стр. 34-35.
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Пример добре праксе: Пресуда Основног суда у Скопљу од 7. августа
2014. којом је утврђена повреда права на једнак третман и виктимизација
тужиоца

Пресудом суда утврђено је да је тужилац враћен на посао након што је суд у ранијој
парници поништио одлуку о престанку његовог радног односа, те да је одлуком
правног лица из којег се финансира тужени послодавац пребачен на рад код
туженог. После повратка на посао, тужени послодавац је повредио права тужиоца
из радног односа тиме што тужиоцу није исплаћивао плату, нити је уплаћивао
доприносе. У поступку је утврђено да законски заступник туженог није тражио од
правног лица које финансира рад туженог, да пребаци средства за исплату плате
тужиоцу. По оцени суда, разлог таквог пропуста је обраћење тужиоца Комисији за
заштиту од дискриминације. Суд је закључио да је у овом случају тужилац претрпео
штетне последице, односно стављен је у неповољнији положај, јер је предузео
активности у циљу заштите од дискриминације. Тиме је, по мишљењу суда према
тужиоцу извршена виктимизација, која је као посебан облик дискриминације
прописана Законом о спречавању и заштити од дискриминације.

Пример добре праксе: Стратешка парница Поверенице за заштиту
равноправности због дискриминације на основу пола, Апелациони суд у
Београду, Гж. бр. 5012/13, пресуда од 19. 7. 2013

Повереница је подигла тужбу против ланца пицерија због спорног огласа на
продајним местима пицерије: „Желите да постанете део Ц. тима? Потребне
девојке за рад на шалтеру“. Овај оглас је био објављен у периоду од марта до
маја 2012. године на три продајна места. Након појаве спорног огласа спроведено
је ситуационо тестирање на сва три продајна места у Београду. Тестер који је
учествовао у добровољном испитивању обавештен је да не може да се запосли
јер је политика фирме да запошљава само жене због претходно лошег искуства са
мушкарцима, док је тестерки посао понуђен. Повереница је у тужби навела да је
објављивањем горе поменутог огласа за посао тужени непосредно дискриминисао
заинтересоване мушке кандидате. Тужени је оспорио ове наводе, сматрајући
да су на тржишту рада жене најрањивија група, те да он на овај начин „спроводи

позитивну дискриминацију која не може бити санкционисана“. Првостепени суд је
одбио тужени захтев Повереника као неоснован (Пресуда 63. П. 16956-12 од 7. 3.
2013), образлажући своју одлуку тиме да у конкретном случају нема дискриминације
јер је општепозната чињеница да је мушкарцима „доступан неупоредиво већи број
расположивих послова које послодавци добрим делом због условљености жена
природном репродуктивном функцијом, знатно чешће запошљавају и којима ни
тужени у конкретном случају није ускратио право на рад, то јест могућност да се
запосле у његовом сектору везаном за производњу хране“.
Апелациони суд је преиначио ову одлуку (Пресуда Гж. бр. 5012/13 од 19. 7. 2013) и
утврдио да је тужени извршио непосредну дискриминацију на основу пола у области
рада. Према ставу суда, објављивањем спорног огласа тужени је направио разлику
по полу нудећи радно ангажовање само женама, чиме је извршио акт непосредне
дискриминације. Суд није прихватио наводе да је овакво поступање оправдано. Суд
такође није прихватио ни став туженог да је спроводио посебне мере, јер ове мере, по
оцени суда, „послодавци не могу предузимати према сопственој процени, већ у складу
са конкретним актом јавне власти којим је дефинисан однос, односно структура
полова и њихово учешће приликом запошљавања на одређена радна места“. Коначно,
суд је посебно узео у обзир да је дискриминација извршена самим јавним оглашавањем
посла чији је текст такве садржине да се посао нуди искључиво особама женског
пола. Туженом је забрањено да убудуће, на било који начин у оквиру обављања своје
делатности, понавља акт дискриминације при оглашавању радних места и приликом
заснивања радног односа, на основу пола или било ког другог личног својства, као и да
објави пресуду у једном дневном листу са националним тиражом.
Врховни касациони суд је одбио ревизију против пресуде Апелационог суда и
потврдио је другостепену пресуду (пресуда Врховног касационог суда Рев. 872/2014
од 11. 2. 2015).50

50 Наведено према: Смернице за стратешке парнице, Београд; Повереник за заштиту равноправности, 2018,
стр. 37-38
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4.3. Интерна заштита у оквиру система одбране
У сваком колективу односи међу људима током професионалног рада и свакодневне
комуникације у радном окружању праћени су разноврсним споровима и сукобима,
а нису ретка ни поступања којима се и крше права појединаца и наносе емотивне
и друге повреде. Тога нису поштеђени ни односи међу запосленима у оружаним
снагама. Појаве које изазивају нарочито тешке последице и за појединце/ке и
колектив јесу родна и друга дискриминација и различити облици сексуалног
узнемиравања и злостављања. За сузбијање ових појава потребно је обезбедити
адекватне интерне механизме деловања унутар система, што се постиже
успостављањем система интерне заштите. Искуство показује да ефикасне интерне
процедуре превентивно делују и временом доводе до смањења свих облика родно
засноване дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања.
Генерално, интерну заштиту од родно засноване и друге дискриминације,
сексуалног узнемиравања и злостављања у системима одбране држава Западног
Балкана чине две врсте процедура: 1) неформална процедура, која је усмерена
на уклањање стања повреде, спречавање даљег вршења, односно понављање
повреде, санирање последица повреде и пружаја помоћи и подршке особи која је
претрпела повреду, 2) формална процедура, која се спроводи у циљу утврђивања
дисциплинске одговорности и изрицања адекватних дисциплинских мера
(дисциплински поступак).

4.3.1. Интерни механизми заштите
у систему одбране Босне и Херцеговине
У Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ не постоји могућност
неформалног решавања случајева родне дискриминације и сексуалног
узнемиравања. Свака сумња на постојање елемената који упућују на појаву родно
засноване дискриминације или сексуалног узнемиравања, коју може пријавити
особа која сматра да је родно дискриминисана или сексуално узнемиравана, треће
стране (анонимно) или може бити уочена од стране надређеног, представља повод
да надлежни орган покрене процедуру у складу са прописаном регулативом.

Механизам пријаве контакт особи за родну равноправност регулисан је
Станадардним оперативним процедурама за контакт особе именоване у оружаним
снагама Босне и Херцеговине за питања родне равноправности (2017). Једна од
дужности контакт особе јесте да обавља разговоре, саветује, прати, испитује и
спроводи поступак утврђивања основаности повреде и права из области родне
равноправности, те да предлаже подузимање даљњих мера из надлежности
команданта. Контакт особе за родна питања по сазнању или по пријави било које
врсте узнемиравања дужне су да одмах, без одлагања, упознају команданта, који
треба да спроведе поступак у складу са својим надлежностима. У случају родно
засноване дискриминације, контакт особе остварују сарадњу са инспектором,
правником и психологом, на локацији или њима најближој јединици, и воде
евиденцију пријављених инцидената који се односе на повреду права из домена
родне равноправности и подузетим мерама. Одговорност за доследну примену
Стандардних оперативних процедура сносе надлежне старешине (командати
батаљона, команданти бригада и виши нивои) у ланцу командовања и контроле у
ОС БиХ и саме контакт особе.
Генерални инспекторат МО БиХ је орган који осигурава провођење Кодекса и
стандарда понашања особа на служби у МО БиХ и ОС БиХ. Његова најважнија улога
огледа се у томе да иницира, спроводи, контролише и надгледа испитивања и истраге
поводом тврдњи о лошем владању професионалних војних особа у МО БиХ и ОС БиХ,
те да саветује министа одбране БиХ у вези уклањања околности које штете моралу,
делотворности и угледу ОС БиХ. С аспекта заштите од дискриминације, посебно је
значајно овлашћење Генералног инспектората да спроводи прелиминарне истраге,
односно истраге у циљу истражног процеса утврђивања чињеница. Истражна
функција инспектора обухвата двије методе утврђивања чињеница:
1. Истрага коју проводи инспектор са циљем утврђивања чињеница у вези
навода, проблема или неповољних околности, како би налогодавном
органу пружио чврст темељ за одлучивање и деловање. Ова врста
истраге одобрава се писменим налогом од министра одбране или
генералног инспектора МО БиХ, односно надлежног команданта у
командама и јединицама ОС за инспекторе у командама и јединицама.

Три су процедуре које се примењују у случају родно засноване дискриминације
и сексуалног узнемиравања: механизам пријаве контакт особи за родна питања,
процедура коју спроводи генерални инспекторат и дисциплински поступак.

2. Прелиминарна истрага је мање формалан поступак утврђивања чињеница које
инспектори слиједе како би прикупили податке потребне за проверу навода
о непрописном поступању против неког појединца. Овим поступком није
предвиђено ангажовање налогодавног органа, али нема сметњи да налогодавни
орган наложи покретање прелиминарне истраге.
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Свако може бити подноситељ жалбе или захтевати помоћ од било којег инспектора
у ОС у вези ствари које се тичу интереса МО и ОС БиХ. Подноситељи се могу
директно обратити Генералном инспекторату МО БиХ како би уложили захтев за
помоћ или жалбу, али свакако се подноситељи охрабрују да решење најпре траже
код инспектора на нижем нивоу.
У циљу подстицања пријављивања неправилности у раду МО БиХ и ОС БиХ
и њиховог делотворног сузбијања, МО БиХ је прва институција у БиХ која је
успоставила електронски комуникацијски канал „Етичка линија“, који пружа сваком
упосленику и другим заинтересованим особе да пријаве било коју неправилност
коју уоче у раду МО БиХ и ОС БиХ. Канал “Етичка линија” је успостављена 2013.
године и резултат је напора на реформи интерног система за пријављивање и
решавање неправилности у раду МО БиХ, као и на успостављању ефикасних
контролних механизама који ће гарантовати адекватну реакцију на сваку и најмању
неправилност у раду. Подаци достављени путем канала, не могу се уклонити
или кориговати, а пријаве и доказе о злоупотребама који се пошаљу кроз систем
„Етичка линија“ процесуира Генерални инспекторат МО БиХ.

понашање које наноси штету угледу Министарства одбране Босне и Херцеговине.
Сви припадници ОС дужни су пријавити дисциплинске преступе о којима су
обавештени или за које сазнају на други начин. По пријему предлога за покретање
дисциплинског поступка, командант бригаде или командант истог или вишег
ранга, у року од седам дана доноси решење о покретању дисциплинског поступка.
Сам дисциплински поступак је строго формалан и транспарентан, заснован
на стандардима правичног поступања, а особа која одговара у дисциплинскм
поступку има прецизно регулисана права и дужности, укључујући и право на
заступника. Професионално војно лице удаљава се с дружности за време трајања
дисциплинског поступка, ако се оцени да би његово задржавање у служби било
штетно по интересе службе. Жалба против овог решења не задржава његово
извршење.

Ради унапређења доступности Генералног инспектората МО БиХ, половином 2019.
године пуштена је у рад апликација „Мој инспектор”, која је постављена на wеб
станици МО БиХ. Сврха апликације је да пружи помоћ, првенствено припадницима
ОС БиХ, у прегледу актуалних прописа из области етике и професионализма, као
и осталих нормативно-правних стандарда у МО и ОС БиХ. Апликација омогућава
контакт са инспекторима у систему МО и ОС БиХ, као и приступ информацијама о
надлежностима и функцијама рада Генералног инспектората МО БиХ. Апликација
„Мој инспектор” је тренутно доступна за мобилне телефоне са оперативним
сиситемом Андроид 4.0 и више. У циљу осигурања што већег броја прописа и
процедура, а која су предмет интересовања највећег броја припадника МО и ОС
БиХ, информације и документи се објављују на сва три службена језика у БиХ.
Дисциплински поступак је поступак који се спроводи у случајевима повреде
војне дисциплине, у складу са Правилником о војној дисциплини и дисцилинском
поступку у Оружаним снагама БиХ (Службени гласник БиХ, број 96/10). Према члану
6. став 1. Правилника дисциплински преступ представља поступак којим се вријеђа
достојанство подређених или млађих или које је дискриминирајуће по полу, раси,
боји коже, вјероисповјести или националности, а особито сексуално злостављање
или узнемиравање, односно било који поступак којим се крше права која им
по прописима припадају. Такође, квалификована је као дисциплински преступ
злоупотреба положаја или прекорачење службеног овлаштења, као недолично
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Пример добре праксе: успешно решен случај родно засноване
дискриминације у вези са смештајем жена-војника – Босна и Херцеговина

Инспекторима из система инспектора МО и ОС БиХ обратило се шест припадница
пешадијског батаљона из састава пешадијске бригаде у циљу подношења пријаве
на наводно неадекватне услове боравка жена војника на једној од издвојених
локација за време обављања осигурања локације, стражарске службе. Представиле
су се као војници женског пола из састава једног од пешадијских батаљона,
које обављају задатке као и њихове мушке колеге, али траже помоћ инспектора
који се односи на утврђивање чињеница „да ли су услови за време обављања
стражарске службе на тој локацији, адекватни прописаним условима за жене
и мушкарце“. У пријави су навеле да купатило и туш кабину за обављање личне
хигијене могу користити једино проласком кроз мушку спаваону јер је то једино
купатило које сви припадници користе и имају на издвојеној локацији, чак иако се
ради само о томе да се умију, оперу зубе или руке, а у тоалет или на туширање
одлазе тек ако су сигурне да нико од мушких колега не користи купатило, односно
туш кабину. Пошто осигурање локације траје по седам дана у континуитету за све
припаднике пешадијског батаљона из састава пешадијске бригаде који обезбеђују
ту локацију, подноситељице пријаве сматрају да услови за личну хигијену нису на
задовољавајућем нивоу.
На основу утврђених чињеница заузет је став да је пријава основана. У прилог томе
је ишао и извештај команданта бригаде из чијег састава је предметна јединица за
обезбеђење, који је навео да су услови на издвојеној локацији за коју су инспектори
утврђивали чињенице неповољнији за жене од осталих издвојених локација јер је
смјештај одвојен од стражаре и жене стражари за обављање физиолошких потреба
морају напуштати своје спаваоне. Команданту је препоручено да се до стварања
услова за боравак жена војника на издвојеној локацији обустави одлазак жена
војника, а да се у наредном периоду линијом командовања обезбеде потребни
услови. Препоруке инспектора су одобрене од стране команданта вишег нивоа
у којој је распоређен поступајући инспектор, а након тога су и реализоване.
Као резултат предметне истраге као и успешне координације у оквиру линије
командовања обезбеђен је објекат, контејнер са грејањем, топлом водом,
укључујући туш кабине, тоалет, умиваоник, који је постављен од стране надлежне
логистичке јединице.
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4.3.2. Интерни механизми заштите
у систему одбране Црне Горе
У Црној Гори, у случајевима мобинга, примењују се одредбе Закона о забрани
злостављања на раду из 2012. године („Службени лист ЦГ“, бр. 30/12 и 54/16 и
Правилник о правилима понашања послодавца и запосленог о превенцији и
заштити од злостављања на раду („Службени лист ЦГ“, бр. 56/12, где је МО (орган
државне управе) послодавац. Сагласно овим прописима, у случајевима мобинга
запослени/на у МО покреће поступак интерне заштите подношењем писаног
захтева за покретање поступка за заштиту посреднику, односно послодавцу, ако
посредник није одређен. Посредник је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева покрене поступак посредовања. Поступак посредовања мора да буде
завршен у року од осам дана од дана покретања поступка и то: закључивањем
писаног споразума између страна у спору, решењем посредника о неуспелом
посредовању, изјавом страна у спору о одустајању од даљег поступка.
У поступку посредовања може да учествује представник синдиката и представник
запослених. Поступак посредовања затворен је за јавност и подаци прикупљени
у току посредовања могу се саопштавати само учесницима у поступку и органима
надлежним за заштиту од мобинга. Уколико послодавац није предузео привремене
мере, запослена особа која је изложена узнемиравању/мобингу има право да
прекине рад до окончања поступка посредовања, уколико по мишљењу доктора
специјалисте надлежне здравствене установе прети непосредна опасност по
здравље или живот особе.
Запослена особа која није задовољна исходом поступка заштите од мобинга код
послодавца може да покрене поступак за заштиту код Агенције за мирно решавање
радних спорова, из разлога што спорови покренути по овом закону имају карактер
радних спорова, или код надлежног суда.
Поступање пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова регулисано је
Законом о мирном решавању радних спорова („Службени лист ЦГ“, бр. 16/07,53/11,
11/15, 42/15 и 55/16. У поступку мирног решавања колективних и индивидуланих
спорова учествује миритељ, односно арбитар.
На основу Закона о парничном поступку („Службени лист Републике Црне Горе“, бр.
22/04, 28/05 и 76/06, „Службени лист ЦГ“, бр. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17, 75/17, 62/18,
34/19, 42/19 i 76/20) суд је дужан да на припремном рочишту, односно на првом
рочишту за главну расправу, ако припремно рочиште није одржано, упозна странке
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са могућношћу решавања спора медијацијом или другим начинима алтернативног
решавања спора где је Агенција за мирно решавање радних спорова један од
алтернативних начина решавања радних спорова.
Интерни механизам за заштиту од родно засноване дискриминације и сексуалног
узнемиравања према и од стране запослених у МО и Војсци јесте дисциплински
поступак.
Законом о Војсци Црне Горе регулисан је поступак за утврђивање дисциплинске
одговорности због дисциплинских преступа. У ове преступе се, поред осталих,
убраја и свако понашање којим се вређа достојанство лица у служби у Војсци,
а нарочито сексуално злостављање или узнемиравање или понашање које
је дискриминирајуће по основу пола, расе, боје коже, вероисповијести или
националности или другог личног својства – члан 157, став 1. тач. 18.
Дисциплински поступак се покреће одлуком о покретању дисциплинског
поступка, коју доноси дисциплински тужилац. Дисциплински поступак води
војно-дисциплинска комисија, која након спроведеног поступка и сагледавања
чињеничног стања, предлаже одлуку начелнику Генералштаба, који доноси коначну
одлуку – члан 169. Правила о дисциплинском поступку обезбеђују доношење
правилних и законитих одлука, уз пуно поштивање права на одбрану и других
стандарда правичног поступања.
У зависности од процењене тежине дисциплинског преступа, лицу које је починило
преступ изриче се дисциплинска казна. Лице према коме је изречена дисциплинска
казна има право на жалбу у року од осам дана од дана пријема одлуке. По овој
жалби, одлуку доноси министар одбране, а против одлуке се може покренути
управни спор.
Оделење за инспекцијски надзор МО одбране спроводи унутрашњу контролу
против свих облика неетичког и незаконитог понашања запослених у МО и Војсци,
укљућујући и праћење предузетих мера у случају мобинга.
Избор особа од поверења у јединицама Војске је једна од активности предвиђена
Акционим планом за имплементацију РСБУН 1325. Особа од поверења представља
неформални механизам који посредује, саветује и предузима мјере ради решавања
спорних случајева из домена остваривања родне равноправности и поштовања

4.3.3. Интерни механизми заштите
у систему одбране Републике Северне Македоније
Интерни механизам заштите у случајевима узнемиравања на радном месту
запослених у Министарству одбране и Армији Републике Северне Македоније
регулисан је „Упутством за заштиту од узнемиравања на радном месту за
запослене у Министарству обрана и Армији“. Њиме је прописан начин покретања
и спровођења интерног поступка за заштиту од узнемиравања на радном месту за
запослене и кандидате за запослење у Министарству одбране и Армији. Интерни
поступак не искључује могућност покретања дисциплинског поступка или судског
поступка.
Пријаву због узнемиравања може да поднесе свако лице које сматра да је
изложено узнемиравању или треће лице, уз сагласност лица које сматра да је
изложено узнемиравању. Пријава због узнемиравања може се поднети у писаној
форми Министру одбране, лицу овлашћеном од стране Министра одбране или
првопретпостављеном старешини. Пријава се може поднети и на посебном
обрасцу, путем е- поште или телефонског позива овлаштеном лицу.
Лице које сматра да је изложено узнемиравању треба да се пре подношења пријаве
обратити особи које врши узнемиравање, директно (лично), у писаном облику или
телефоном и обавестити ту особу да је њено понашање нежељено, увредљиво,
понижавајуће, или да утиче на обављање посла и упозори ту особу да ће тражити
правну заштиту уколико са таквим нежељеним понашањем одмах не престане.
Лицима која сматрају да су изложена узнемиравању саветује се да забележе време,
начин и садржај комуникације.
За случај да лице изложено узнемиравању не жели да се обрати лицу које врши
узнемиравање или ако такво обраћање не резултира прекидом нежељеног
понашања, може се покренути интерни поступак за заштиту од узнемиравања.
Интерни поступак за заштиту од узнемиравања обухвата неформалну и формалну
процедуру.

принципа забране дискриминације.

Неформалну процедуру чини пружање савета и помоћи лицу које сматра да је
изложено узнемиравању у касарни/гарнизону од стране родног представника, кога
одређује овлаштено лице или само лице које сматра да је изложено узнемиравању.
Укупно је именовано 36 родних представника из редова МО и Армије. Родни
представник саветује и помаже улицу које сматра да је дискриминисано у
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препознавању врсте узнемиравања и пружа му информације у погледу подношења
пријаве за узнемиравање на радном месту.
Формалну процедуру у оквиру интерног поступка спроводи Овлаштено лице
за заштиту од узнемиравања на радном месту у МО и Армији, која започиње
подношења пријаве за узнемиравање. Пријава се може поднети у року од шест
месеци од нежељене радње, односно од последње нежељене радње, ако се
узнемиравање понавља у континуитету.
Овлашћено лице, на основу података из пријаве и доказног материјала, процењује
на који би начин требало спровести интерни поступак, упознаје стране са њиховим
правима и обавезама, као и о самом поступку по пријави. Лицу које је поднело
пријаву овлашћено лице је у обавези да у року од 30 дана од дана подношења
пријаве пружи повратну информацију о предузетим активностима, као и да га
информише да може поново затражити помоћ ако узнемиравање не престане.
Овлашћено лице је у обавези да лице против кога је поднета пријава упозори да су
радње које је предузело нежељене за особу према којој су усмерене и затражи да
престане са њиховим предузимањем, да чува као поверљиве податке и документа
која се користе у оквиру интерног поступка, који је затворен за јавност. Такође
дужно је да лице против кога је пријава поднета информише да има право да
пружи објашњења у вези свог понашања.
Саставни део интерне процедуре је медијација, на коју овлашћено лице упућује
подносиоца пријаве и лице против кога је пријава поднета, предочавајући им да
у року од осам дана од дана пријема обавештања могу споразумно да одреде
заједничког медијатора/ку са листе медијатора.
Ако подносилац пријаве и лице против кога је пријава поднета изаберу медијатора/
ку и медијација буде успешна, а узнемиравање је спречено, интерни поступак је
успешно окончан. За случај да стране не изаберу медијатора/ку или медијација
буде неуспешна, овлаштено лице информише обе стране да се заштита од
узнемиравања може тражити од суда.
По окончању интерног поступка, следи мониторинг у оквиру кога овлашћено лице
континуирано прати спровођење смерница, предлаже мере и води евиденцију
о предметима и досијеима, укључујући мере предузете у складу са законским
прописима.
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Свим запосленима и кандидатима за запошљавање у МО и Армији пружа се
обавештење о одредбама садржаним у “Упутству за заштиту од узнемиравања на
радном месту за запослене у Министарству обрана и Армији”, као и о одредбама
Закона о заштити од узнемиравања на радном месту.
Сексуално узнемиравање и узнемиравање на радном месту запослених у МО
и Армији подлежу дисциплинској одговорности. Законом о служби у Армији
Републике Северне Македоније у категорију дисциплинских преступа сврстани
су: увредљиво или насилничко понашање које изазива или би могло да изазове
последице по имовину, особе и службу у Армији, као и по живот и здравље
људи и по животну средину, сексуално узнемиравање, изражено кроз вербално,
невербално или физичко понашање сексуалног карактера којим се врши повреда
достојанства војног и цивилног особља, а које изазива страх или ствара непријатно,
понижавајуће или увредљиво понашање, као и психичко узнемиравање на радном
месту (мобинг) – члан 131. став 2, тач. 16 и 26. За ове и друге дисциплинске преступе
могу бити изречене законом прописане дисциплинске мере – члан 132.
Дисциплински поступак спроводи се у складу са одредбама Закона о служби у
Армији Републике Северне Македоније и Правилником о покретању и вођењу
дисциплинског поступка за утврђивање дисциплинске одговорности војног
и цивилног особља на служби у Армији Републике Македоније и начину рада
комисија за спровођење поступка за утврђивање дисциплинске одговорности
(„Службени гласник РМ“/“Службен весник на РМ”, бр. 8/ 2013).
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка може да покрене свако лице
из састава активног војног особља или цивилног особља запосленог у војсци.
Дисциплинска одговорност утврђује се на расправи пред комисијом, а лицу
против кога се поступак води пружа се могућност да се изјасни о свим наводима
и доказима. У случају повреде војне дисциплине за коју се изриче дисциплинска
мера престанак радног односа, престанак статуса активног војног лица и губитак
чина, дисциплински поступак спроводи Главна војно-дисциплинска комисија.
Предлог дисциплинске комисије доставља се лицу надлежном за изрицање
дисциплинских мера, која може да прихвати предлог комисије или да у складу са
својим законским овлашћењима донесе одговарајуће решење.
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4.3.4. Интерни механизми заштите
у систему одбране Републике Србије
Интерна заштита у оквиру Министарства одбране Републике Србије обухвата
неформалне процедуре и формалну процедуру која се спроводи ради утврђивања
дисциплинске одговорности.
Неформалне процедуре чине процедуре које спроводе особе од поверења и лица
за подршку.
Особе од поверења су лица задужена за пружање примарне колегијалне помоћи у
виду саветовања, посредовања и предузимања мера ради решавања конкретних
спорних питања из области родне равноправности у оквиру организационих
јединица51. Њих бирају припадници организационе јединице МО и ВС тајним
гласањем. Изабране особе од поверења у обавези су да, ради оспособљавања за
обављање послова из њихове надлежности, похађају одговарајућу обуку за чију
је организацију задужена саветница министра одбране за спровођење НАП за
примену РСБУН 1325– Жене, мир и безбедност у Републици Србији.
У решавању конкретног спорног питања из области родне равноправности и
дискриминације особа од поверења обавља разговор, нуди савет, посредује
и предузима конкретне мере, на захтев лица које јој се обрати за помоћ или
на сопствену иницијативу, када уочи конкретно спорно питање у вези са
остваривањем родне равноправности.
Уколико особа од поверења није у могућности да реши конкретно спорно питање
саветовањем, упућује лице на сарадњу са одговарајућим стручним службама у
МО и ВС (психолошка, правна, кадровска и др.) или на друге механизме заштите у
складу са законом (График 5).
Особа од поверења у обавези је да чува поверљивост података за које је сазнала
у пружању помоћи и подршке, осим података који се односе на извршавање
кривичних дела. Помоћ у раду особа од поверења може да затражи од саветнице
министра одбране за спровођење НАП за примену РСБУН 1325.
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Спорно питање
из родне
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- Саветник/ца МО
за спровођење
НАП-а
- Повереник/
ца за заштиту
равноправности

График 5: Поступање особа од поверења

Принципи рада особе од поверења: Заштита достојанства, приватности и
аутономије особа које јој се обрате; Професионалност у раду (чување приватности,
поштовање воље особе), очување и стална надоградња личног и професионалног
интегритета, угледа и поверења од стране припадника војног колектива;
Уважавање различитости, неосуђивање особа нити животних стилова, познавање
и поштовање правила и прописа у раду; Толерантност, асертивност, избегавање
сукоба интереса, непристрасност, неутралност; Спој теорије и праксе, стално
усавршавање и стицање нових знања; Доступност колегама и колегиницама,
ширење знања, указивање на неправилности, побољшавање остваривања
принципа родне равноправности и недискриминације и др.
Пожељна знања и вештине за особе од поверења: Саветовање, посредовање и
предузимање адекватних мера; Флексибилност, препознавање и прихватање
различитости; Асертивност; Емпатија; Вештине комуникације – вербалне и
невербалне (активно слушање, давање и примање повратне информације);
Саветовање – конструктивно решавање проблема – без наметања готових решења;
Медијација (посредовање); Управљање конфликтима и др.

Инструкција министра одбране о избору и функцији особа од поверења, „Службени војни лист” бр. 1/18
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Осим пружања колегијалне помоћи и подршке, ради превазилажења проблема у
вези са остваривањем родне равноправности, особе од поверења имају значајну
превентивну улогу јер чине тему равноправности заступљеном и важном о
војном колективу, подстичу стварање недискриминаторног радног окружења уз
поштовање родне равноправности и стварање средине у којој се дискриминација
санкционише, информишу колектив и руководиоце о питањима из области родне
равноправности и превенције дискриминације. Такође, значајна је и њихова улога у
прикупљању података, анализи извештаја и указивању на могућности побољшања
стања из области родне равноправности и превенције дискриминације.
Лице за подршку је механизам намењен пружању савета и подршке лицу које
сумња да је изложено злостављању на раду. Овај механизам је регулисан Законом
о спречавању злостављања на раду из 2010. године ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010)
и Правилником о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са
превенцијом и заштитом од злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 62/2010),
којим је детаљно уређен начин поступања послодавца у случајевима злостављања
на раду.
Запослени који сматра да је изложен злостављању, пре подношења тужбе суду
треба да покуша да оствари заштиту од злостављања у поступку код послодавца.
Међутим, ово правило не важи у случајевима сумње на злостављање или
сексуално узнемиравање од стране надлежног старешине, када запослени може
поднети тужбу за заштиту од злостављања, без претходног покретања поступка за
заштиту код послодавца.
Запослени који сматра да је изложен злостављању треба да се обрати лицу за
подршку или лицу код послодавца одређеном за подношење захтева за заштиту
од злостављања, односно другом лицу које ужива његово поверење, ради
предочавања проблема и пружања савета о начину даљег поступања и решавању
спорне ситуације. Лице за подршку у обавези је да саслуша запосленог, да му
да савет, да га упути, информише и пружи подршку у циљу решавања спорне
ситуације. Ако после разговора са лицем за подршку запослени то одлучи,
образложен захтев за покретање поступка за заштиту од злостављања подноси
непосредно претпостављеном. Овај захтев може поднети и лице овлашћено за
подношење захтева за заштиту од злостављања, уз писану сагласност запосленог
који сматра да је изложен злостављању. Пре покретања поступка за заштиту од
злостављања запослени који сматра да је изложен злостављању треба, ако је то
у конкретном случају изводљиво и могуће, да јасно стави до знања лицу за које
сматра да врши злостављање да је његово понашање неприхватљиво и да ће
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потражити законску заштиту ако такво понашање одмах не престане.
Саставни део интерне заштите од злостављања на раду јесте посредовање
(медијација), коју је обавезан да предложи послодавац (чл. 15. ЗСЗР). Ако
посредовање не успе, а постоји основана сумња да је извршено злостављање,
послодавац је дужан да покрене поступак за утврђивање одговорности запосленог
за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радне дужности, чиме
се прелази на формалну процедуру. Ако није задовољан исходом поступка
посредовања, односно поступка за утврђивање одговорности запосленог који се
терети за злостављање, запослени може да поднесе тужбу суду.
Карактер неформалног механизма заштите има и процедура коју спроводи
овлашћено лице – лице које је одлуком министра одбране Републике Србије
одређено да прима информације и води поступак у вези са унутрашњим
узбуњивањем. Узбуњивање је откривање информације о кршењу прописа, кршењу
људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено,
опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради
спречавања штете великих размера. Овлашћена лица у обавези су да без одлагања
поступе по информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем и предузму
мере прописане Правилником о поступку унутрашњег узбуњивања у МО и ВС,
(“Службени војни лист”, бр. 34/2015). Поступак у вези са унутрашњим узбуњивањем
мора се водити без одуговлачења, али тако да се прибаве сви докази потребни за
правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.
Уколико су у поступку по информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем
утврђене неправилности или штетне радње, односно штетне последице на које
узбуњивач указује, овлашћено лице у склопу извештаја израђује и предлог мера
за њихово отклањање. Полазећи од мера које је овлашћено лице предложило,
послодавац у складу са својим овлашћењима налаже предузимање неопходних
мера ради обуставе утврђене штетне радње и отклањања њених последица.
Формална процедура регулисана је одредбама Закона о Војсци Србије, које се
односе на Војно дисциплинске судове, и Правилом о војној дисциплини (“Службени
војни лист”, бр. 9/2016 и 16/2016). Повреде војне дисциплине могу бити лакше
(дисциплинске грешке) и теже (дисциплински преступи). Дисциплинске грешке
представљају повреде војне дисциплине прописане одредбама члана 148. Закона
о Војсци Србије, као и повреде војне дисциплине које почине војници на служењу
војног рока, док су дисциплински преступи повреде војне дисциплине прописане
одредбама члана 149. Закона о Војсци Србије.
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Један од дисциплинских преступа, прописан у члану 149 став 5 Закона о Војсци
Србије, јесте “поступање којим се вређа достојанство подређених, нарочито с
обзиром на пол, верско убеђење или националну припадност или кршење права
која им по закону припадају”.

4.4. Примена посредовања (медијације)
у оквиру интерне заштите
У системима одбране држава Западног Балкана саставни део неформалних
процедура које се примењују у случајевима родне и друге дискриминације,
сексуалног узнемиравања и злостављања на раду јесте посредовање (медијација).
У свим државама Западног Балкана успостављен је законски оквир медијације,
који је релевантан и за медијацију која се примењује у оквиру интерних механизама
заштите од дискриминације, сексуалног узнемиравања и злостављања на раду
(Табела 18).

У првостепеном поступку претпостављени старешина, чим сазна за дисциплинску
грешку свог потчињеног, у обавези је да покрене поступак и расправи је најкасније
у року од осам дана. Ако оцени да за учињену дисциплинску грешку треба изрећи
дисциплинску меру за чије изрицање није овлашћен, у обавези је да предмет са
потребним подацима достави свом претпостављеном старешини на расправљање,
најкасније у року од два дана од дана пријема предмета. Ако претпостављени
старешина надлежан за расправљање дисциплинске одговорности сматра да
је учињен дисциплински преступ, у обавези је да поступи према прописима о
расправљању одговорности за дисциплинске преступе.

БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА

Оптужни предлог првостепеном војном дисциплинском суду подноси Војни
дисциплински тужилац. О жалбама против одлуке првостепених војних
дисциплинских судова одлучује Виши војни дисциплински суд, а оптужбу пред
Вишим војним дисциплинским судом заступа Виши војни дисциплински тужилац.

Законом о
медијацији
“Службени гласник
БиХ” бр. 37/2004.

ЦРНА ГОРА

РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Закон о
алтернативном
решавању спорова
"Службени лист
ЦГ", бр. 77/2020.

Закон о медијацији
“Службени гласник
РМ“/“Службен
весник на РМ“)
бр.188/2013

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
Закон о посредовању
у решавању спорова
“Службени гласник
РС”, бр. 55/2014

Табела 18: Законски оквир медијације у четири државе Западног Балкана обухваћене Приручником

Сви закони о медијацији регулишу медијацију као поступак у коме треће неутрално
лице помаже странама у спорном односу да путем преговора постигну споразумно
решење спора. Ради се о алтернативном методу за вансудско решавање спорних
односа чија је суштина у томе да стране, уз помоћ медијатора, сагледавају
проблем на конструктивнији начин, износе и преговарају о различитим опцијама
као могућим решења са циљем да пронађу обострано прихватљиво решење. За
разлику од већине других метода и техника алтернативног решавања сукоба, циљ
медијације није само проналажење решења тренутног проблема, већ и очување
односа између страна и превенирање будућих сукоба и повреда.
Сви закони о медијацији регулишу медијацију као поступак у коме треће неутрално
лице помаже странама у спорном односу да путем преговора постигну споразумно
решење спора. Ради се о алтернативном методу за вансудско решавање спорних
односа чија је суштина у томе да стране, уз помоћ медијатора, сагледавају
проблем на конструктивнији начин, износе и преговарају о различитим опцијама
као могућим решења са циљем да пронађу обострано прихватљиво решење. За
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разлику од већине других метода и техника алтернативног решавања сукоба, циљ
медијације није само проналажење решења тренутног проблема, већ и очување
односа између страна и превенирање будућих сукоба и повреда.
Медијација је неформалан процес и зато је само оквирно регулисана прописивањем
основних начела, међу којима су најважнија: добровољност, поверљивост,
приватност, равноправност страна и неутралност, независност и непристрасност
медијатора.52
Медијација која се примењује у случајевима дискриминације, сексуалног
узнемиравања, злостављања и других повреда има извесне специфичности, по
којима се разликује од стандардне медијације. Наиме, стандардна медијација је
намењена решавању спорова (сукоба). То је ситуација неслагања у којој стране
имају одређене интересе који се међусобно искључују. У таквим ситуацијама
примењује се стандардна медијација, у којој медијатор помаже странама да
сагледају своје почетне захтеве, интересе и потребе и на основу њих трагају за
могућим решењима, усмерава стране ка проналажењу обострано прихватљивог
решења.
У случајевима повреда (емотивних, друштвених, физичких итд), које су настале
дискриминаторским поступањем, сексуалним узнемиравањем, злостављањем
и др., једна особа/група нанела је повреду другој особи/групи, тако да нема
претпоставке да стране деле одговорност за учињену повреду, већ је одговорност
фокусирана на особу која је нанале повреду. Уколико би се у таквим случајевима
применила стандардна медијација, она би, у суштини, довела до секундарне
виктимизације особе која је претрпела повреду. Пошто се спор (сукоб) и повреда,
као поводи за медијацију, различити, као што је различит и однос моћи страна које
учествују у медијацији, то је и сам процес медијације различит.
Медијација која се спроводи у случајевима повреда има одлике тзв. ресторативне
медијације, за коју се користи и назив “медијација између жртве и преступника”.
Ресторативна медијација је повезана са концептом ресторативне правде.

За разлику од ретрибутивне правде, која пружа одговор на питања који је пропис
прекршен, ко га је прекршио и како санкционисати извршиоца, чиме се изједначава са
кажњавањем, ресторатива правда у фокус ставља потребе жртве противправног дела
и усмерена је на исправљање учињене неправде отклањањем штетних последица
(ресторација губитка). Док се ретрибутивном правдом остварује одмазда система
према извршиоцу одређеног дела, при чему је жртва искључена и нема прилику
да каже шта она сматра праведним и каква је сатисфакција њој потребна да би се
отклонила учињена неправда, ресторативна правда пружа жртви такву могућност.
Сагласно концепту ресторативне правде, ресторативна медијација подразумева да
особа за коју се тврди да је извршила повреду прихвати одговорност за извршену
повреду и последице које је она произвела у односу на лице које је повреду
претрпело. Ресторативна медијација омогућава сусрет жртве и извршиоца
у присуству медијатора који усмерава њихов дијалог. Том приликом жртва и
извршилац разговарају о повреди која се догодила, о последицама дела на њихове
животе, о томе како се сада осећају поводом извршеног дела. Тежиште медијације
је на самом разговору, на подстицању размене, разумевања и емпатије између
жртве и извршиоца. Из разговора може произаћи и обострано прихватљив договор
о начину на који ће починилац надокнадити штету коју је нанео жртви. Накнада
може бити новчана или симболичка, може подразумевати извињење, добровољни
рад у локалној заједници, или било шта друго што жртви даје доживљај правде.
Ресторативна медијација пружа бројне користи и особи која је доживела повреду
и особи која је повреду нанела. Особи која је доживела повреду медијација пружа
прилику да каже другој особи како се у тој ситуацији осећала, да добије разумевање,
прихватање, да ојача самопоуздање, да од друге стране чује због чега је особа
урадила то што ју је повредило, што је обично веома битно за емотивни опоравак
жртава. Особа која је нанела повреду има могућност да током медијације своја лоша
осећања у вези са повредом подели са особом која је повреду претрпела, што може
бити веома важно за превазилажење лоших осећања. Ресторативна медијација
пружа прилику особама да обнове или успоставе однос, што може бити битно у
ситуацијама када су особе у свакодневном животу усмерене једна на другу, какав
је, на пример, случај са колегама/колегиницама са посла.

52 Шире о медијацији, као алтернативном методу, видети: Путеви медијабилности у Босни и Херцеговини (ур.
Аднан Ново), Сарајево: ИФЦ, 2009; Пажин, З. Ђурановић, Д. Лутовац, М. Божовић, Р. Мартиновић, Н. Приручник
за обуку медијатора – посредника, Подгорица: Центар за посредовање Црне Горе, 2009; Сотироски, Љ.
Прирачник за обука на медијатори, Скопје: Министерство за правда на Република за, 2011; Џамоња Игњатовић,
Т. Медијација, принципи, процес, примена, Београд: Центар за примењену психологију, 2014; Петрушић, Н.
Ћук Миланков, Д. Деспотовић Станаревић, В. Џамоња Игњатовић, Т. Јовановић, В. Приручник за примену
медијације у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности (ур. Драгана Ђук Миланков), Београд:
Повереник за заштиту равноправности, 2012.

53 Петрушић, Н. Ћук Миланков, Д. Приручник за примену медијације у оквиру Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, Београд: Министарство унутрашњих послова РС, 2020.
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Разлике између стандардне медијације и ресторативне медијације која се
примењује у случајевима повреда сумиране су у Табели 19.53
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ЕЛЕМЕНТИ
ПОСТУПКА

СУКОБ
(СТАНДАРДНА МЕДИЈАЦИЈА)

ПОВРЕДА
(РЕСТОРАТИВНА МЕДИЈАЦИЈА)

Циљ поступка

Споразум који задовољава
интересе обе стране подједнако
усмерен на узроке сукоба

Рестративни исход- извињење
отклањање ризика од повреда у
будућности са или без споразума
око накнаде штете, усмерен на
последице повреде и спречавање
нових повреда

Фокус поступка

Решење сукоба - интегративно
„win/win“ решење (позитиван
исход за обе стране)

Препознавање повреде
и осећања и преузимање
одговорности, извињење,
заустављање дискриминације

Природа потреба
и интереса који су
фокус медијације

Повод за сукоб

Последица повреде

Позиција страна

Стране су третиране једнако,
једнак допринос сукобу,
подељена одговорност

Одговорност стране која је нанела
повреду

Улога
медијатора/ке

Неутралан/на према решењу,
непристрасан/на према
странама

Није морално неутралан/на
у односу на понашање које је
довело до повреде

Процес

•

•

•
•

Исход

Одвојени састанци нису
обавезни
Ко први говори - свеједно,
преференција или равнотежа
Мапирање незадовољених
потреба које су узроковале
настали сукоб

Споразум који подразумева
ангажовање свих страна

•

•

Обавезни одвојени припремни
састанци пре заједничког
сусрета
Ко први говори – редослед
је веома важан и унапред се
договара
Мапирање потреба које су
проистекле из нанете повреде

Ресторативни исход који
подразумева да починилац
повреде предузме нешто како би
отклонио последице повреде

Табела 19: Разлике између стандардне и ресторативне медијације

5. ПРАЋЕЊЕ
И АНАЛИЗА СТАЊА

Основна претпоставка за успешно остваривање родне равноправности и ефикасну
политику супротстављања родно заснованој дискриминацији јесте систематско
прикупљање родно осетљивих података структуралне и функционалне природе,
као и података о обиму, структури и карактеристикама случајева родно засноване
дискриминације. Подаци и стечени увиди обезбеђују да креирање и евалуација
ефеката мера и активности у домену спречавања и сузбијања родно засноване
дискриминације буде утемељено на чињеницама, као и да надлежни органи
доносе одлуке базиране на информацијама. Подаци и стечени увиди обезбеђују
да креирање и евалуација ефеката мера и активности у домену спречавање и
сузбијања родно засноване дискриминације буду засновани на подацима, као и да
органи надлежни у овој области доносе информисане одлуке.
У системима одбране успостављени су веома разуђени и комплексни системи за
прикупљање и анализу података, чему су значајно допринели акциони планови за
спровођење РСБУН 1325.
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5.1. Систем извештавања у Министарству
одбране и Оружаним снагама
Босне и Херцеговине
У Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ води се електронска база
података персоналне евиденције која обухвата главну евиденцију персонала, војну
евиденцију о извршавању дужности, књигу евиденције запослених и персонални
досије запослених и евиденцију професионалних војних лица којима је престала
служба, у складу са Правилником о управљању персоналном евиденцијом у
Министарству одбране и Оружаним снагама БиХ. Сви подаци који се прикупљају,
евидентирају и обрађују разврставни су по полу.

Редовно извештавање унутар система МО и ОС БиХ обухвата извештавање
од стране контакт особа за родна питања именованих од стране надлежних
команданата до нивоа батаљона. Свака контакт особа за родна питања подноси
извештаје квартално, свака три месеца у години (31.03.; 30.06.; 30.09. и 31.12.)
контакт особи за родна питања прве претпостављене команде, који даље обрађује
извештаје и на тај начин се прикупљају извештаји од нивоа батаљона до нивоа
Заједничког штаба ОС БиХ.

О стању родне равноправности у МО и ОС БиХ извештавање је усмерено на органе
и институције изван и унутар система обране.

Квартални извјештај се састоји од осам тачака, од чега је првих шест тачака
приказано бројчано и разврстано на професионална војна лица (ПВЛ) и цивилна
лица, а професионална војна лица разврстана су у извјештају по категоријама
професионалних војних лица (официри, подофицири,војници), свака од категорија
је приказана бројчано по личном чину, а све тачке обухваћене у извештају
разврстане су на мушкарце и жене и укључују следеће: 1) бројно стање јединице
(мушкараца и жена); 2) едукација припадника ОС БиХ у земљи и иностранству; 3)
учешће у операцијама подршке миру, мировне мисије УН и војно – дипломатским
представништвима; 4) стимулативне мере и награде; 5) унапређења; 6) пријављени
случајеви дискриминације, проведени дисциплински поступци и изречене
дисциплинске мјере и казне; 7) сарадња са међународним организацијама и
локалним заједницама; 8) научене лекције.

Извештавање изван система одбране обухвата подношење извештаја и
информација:
•

Годишњи извештај о реализацији програмских активности МО БиХ има у
Програму рада активност „Праћење, анализа стања и провођење активности
из области родне равноправности“.

•

Достављање информације Агенцији за равноправност сполова ради припреме
Годишњег извештаја о спровођењу Акционог плана за имплементацију РСБУН
1325 „Жене, мир и сигурност“ из надлежности МО БиХ и Годишњег извештаја о
спровођењу Гендер акционог плана из надлежности МО БиХ.

•

Годишња анализа персонала у МО на којој се поред осталих питања презентирају
и анализирају и активности из области родне равноправности.

•

Извештај о имплементацији партнерског циља (Partnership Goal) - PG 0013 –
Перспективе родне равноправности, заједно са извештајима о имплементацији
осталих партнерских циљева доставља се NATO штабу у Бриселу.

•

Извештај NATO Комитету за родне перспективе.
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5.2. Систем извештавања у Министарству
одбране и Војсци Црне Горе

5.3. Систем извештавања у Министарству
одбране Републике Северне Македоније

У опису посла кооринатора/ке за родну равноправност у Директорату за људске
ресурсе је наведено да координатор/ка припрема и подноси периодичне и годишње
извјештаје и препоруке за постизање родне равноправности. У изради одређених
извјештаја учествује и контакт особа из Генералштаба Војске.

У организацији Министарства одбране, од стране Сектора за људске ресурсе
током године спроводи се „Анонимна анкета свих запослених у Министарству
одбране и Армији”, путем које се прикупљају родно сензитивни подаци који су
предмет свеобухватне анализе. У спровођењу ове анкете, којом су обухваћени
сви запослени у МО и Армији, учествују родни представници у МО и Армији, као
и Официр за родну равноправност у Кабинету Начелника Генералштаба Армије,
Овлашћена лица за заштиту од узнемиравања на радном месту у Министарству
Одбране и Армији, као и Сектор за људске ресурсе МО.

У посматраном периоду су се подносили извештаји, од стране механизама за родну
равноправност и организационе јединице за људске ресурсе, у вези:
•

Реализације активности из Програма спровођења Плана активности за
постизање родне равноправности у Црној Гори;

•

еализације Акционог плана за примену РСБУН 1325 – Жене, мир и безбедност
(усвојен од стране Владе у јануару 2019. године);

•

имплементације политике родне равноправности НАТО, ОЕБС и другим
организацијама и иницијативама, на годишњем нивоу;

•

имплементације политике родне равноправности из надлежности МО и Војске
према Одбору за родну равноправност Скупштине Црне Горе;

•

заступљености жена у Војсци и систему одбране су се подносили статистички
извештаји Заводу за статистику (сада Управа за статистику);

•

имплементације политике
запослених на састанцима.

родне

равноправности

за

потребе

учешћа

Извештавање је централизовано, односно сви захтеви по питању родне
равноправности достављају се и обрађују од стране организационе јединице за
људске ресурсе, у сарадњи са механизмима из Војске или самостално.

Анализа података прикупљених путем анкете доставља се министарки одбране.
У Армији, секција Ј- 1/ГШ Армије, која је задужена за праћање морала у
организацијским јединицама ГШ Армије и вођење персоналних досијеа запослених,
врши свеобухватну и систематску анализу стања, кроз информациони систем
„Хермес“. Из месечних и годишњих извештаја о моралу прикупљају се родно
сензитивни подаци, који се достављају Сектору за људске ресурсе МО.
Родно разврстани подаци се прикупљају, анализирају и објављују у годишњим
извештајима МО о напретку стања једнаких могућности жена и мушкараца.
Посебан значај имају родно сензитивни подаци финансијске природе, садржани у
годишњим извештајима о родном буџетирању, које подноси МО.
Извештавање о напретку у остваривању родне равноправности је саставни део
упитника који попуњава МО и доставља војном комитети NATO-а „Summary of
National Reports”. Упитник је последњи пут попуњен 2018. године.

Када је реч о подацима, они се издвајају из Кадровског информационог система
и често филтрирају по полу, а користе се за различите врсте анализа, израду
извештаја и других докумената који се припремају у Министарству и Војсци.

У складу са “Упутством за заштиту од узнемиравања на радном месту за
запослене у Министарству обрана и Армији“ прикупљају се и анализирају подаци
о свим процесуираним предметима узнемиравања на радном месту, укључујући и
сексуално узнемиравање.

Разврставање података по полу је стандардна процедура, која се примењује у
евидентирању пријављених кандидата/кандидаткиња за службу у Војсци, за
пријем у војне академије, корисника/корисница стипендија, особа које добровољно
служе војни рок, учесника/учесница у пројектима и др.

Систем извештавања у МО, који је у функцији остваривања родне равноправности у
МО и Армији, заснован је на интерресорској координацији, укључености грађанског
сектора и сарадњи са међународним организацијама. Кључни принцип у раду
је ефективност коју обезбеђује Радна група за укључивање родне перспективе
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у МО и Армији, као и активна транспарентност, која подразумева укључивање
цивилног друштва у израду релевантних докумената. На овом принципу израђена
су Упутства за заштиту од узнемиравања на радном месту, а он се примењује и у
изради Другог НАП-а за РСБУН 1325. Значајна је и сарадња и подршка коју пружају
међународне организације: Канцеларије UN Women у Скопљу, UNDP SEESAC канцеларија у Београду, NATO Канцеларија за везе у Скопљу и OSCE.

5.4. Систем извештавања у Министарству
одбране и Војсци Србије
У оквиру Министарства одбране и Војске Србије податке прикупљају три
механизма:
•

Саветница за спровођење НАП-а,

•

Аналитичка група за анализу спровођења НАП-а за примену Резолуције СБУН 1325 и

•

Механизам родне равноправности „особе од поверења“.

Обавеза извештавања од стране три наведена механизма, установљена је и
изведена из циљева и активности дефинисаних на нивоу Министарства одбране
Националним акционим планом. Подаци се прикупљају и обрађују на основу
инидикатора утврђених наведеним планом (НАП).
Саветница за спровођење НАП-а извештава о реализацији задатака који су јој
одлуком министра одбране стављени у надлежност. Извештаје о реализацији
задатака доставља министру одбране.
Аналитичка група МО и ВС спроводи родне анализе и израђује редовне
полугодишње (шестомесечне) и годишње извештаје. Редовни шестомесечни
извештаји Аналитичке групе објављују се на сајту МО и ВС, те су на тај начин јавно
доступни свим заинтересованим лицима. Пре објављивања извештаји су предмет
разматрања од стране саветнице за спровођење НАП-а.
Извештаји се израђују на основу података које, посредством канцеларије родне
саветнице, достављају следеће организационе целине:54
Сектор за буџет и финансије доставља податке о планираним и утрошеним
средствима која су опредељена буџетом за реализацију активности у складу са
законском обавезом родно одговорног буџетирања.
Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе доставља податке изражене у
процентима о заступљености жена у МО и ВС у односу на укупан број запослених у
54 Напомена: Периодичним извештајем Аналитичке групе МО и ВС не обухватају се сви подаци које
организационе јединице достављају, већ се узимају суштински показатељи и настоји се обезбедити
упоредивост података.
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МО и ВС по категоријама кадра, старосној и образовној структури, према нивоима
руковођења/ командовања и о заступљености ПВЛ по чиновима, родовима
и службама; о заступљености жена из МО и ВС у управним одборима фирми из
наменске производње и заступљености жена у саветима у научно-истраживачкој
делатности у МО и ВС као и о активностима инструктора/инструкторки за родну
равноправност из Министарства одбране.
Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе доставља
податке о броју пријављених и процесуираних случајева мобинга и насиља над
женама у МО и ВС. Управа за обавезе одбране Сектора за људске ресурсе доставља
податке о броју и проценту мушкараца и жена који су упућени на добровољно
служење војног рока у Војску Србије.
Правна управа Секретаријата МО доставља информацију о извршеним изменама и
допунама нормативних аката из надлежности МО и ВС, у којима је уграђена родна
перспектива и мере заштите жена запослених у МО и ВС.
Управа за међународну војну сарадњу СПО доставља податке о броју учесника и
полној структури делегација МО и ВС у земљи и иностранству које су учествовале
у активностима међународне војне сарадње; броју и проценту жена на позицијама
руководилаца делегација МО и ВС, које су учествовале у активностима
међународне војне сарадње; активностима међународне војне сарадње у вези
родне равноправности.
Све организационе јединице МО, а Кабинет НГШ ВС за Војску Србије у целини,
достављају податке о броју пријављених и процесуираних случајева мобинга и
насиља над женама.
Управа за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије доставља податке о
заступљености жена ВС у односу на укупан број запослених ВС по категоријама
кадра, старосној и образовној структури и према нивоима руковођења/
командовања, заступљености жена ЦЛ по категоријама у односу на укупан број ЦЛ
по категоријама запослених у ВС, активностима инструктора/инструкторки за родну
равноправност из Војске Србије као и предузетим активностима Генералштаба
Војске Србије, за уградњу родне перспективе у организационе јединице ВС.

МО и ВС; табеларни преглед евалуације обука из области родне равноправности са
прегледом тема, броју и проценту лица (разврстаних по полу) која су похађала обуку,
као и броју и проценту лица (разврстаних по полу) која су изводила обуке.
Управа за обуку и доктрину (Ј-7) Генералштаба Војске Србије доставља податке о
планираним обукама на основу Инструкције за обуку припадника МО и ВС о родној
равноправности у командама, јединицама и установама Војске Србије, као и у
организационим јединицама МО.
Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9) Генералштаба Војске Србије доставља
податке о реализованим активностима сарадње са организацијама цивилног
друштва и органима локалне самоуправе које су се односиле на родну равноправност.
Универзитет одбране доставља податке о броју и проценту жена у односу на број
и проценат мушкараца који су уписани на све облике школовања и усавршавања
у Војној академији, Медицинском факултету ВМА, Војној гимназији и Средњој
стручној војној школи, као и темама и броју реализованих едукација о родној
равноправности у наведеним целинама.
Поред редовних извештаја, Аналитичка група МО и ВС израђује и ванредне
извештаје, као и студије и анализе, а по захтеву Кабинета министра, државног
секретара, саветника/це за спровођење НАП-а, Оперативног тела Владе,
Надзорних тела – Комисије за праћење спровођења НАП-а у Народној скупштини
РС и Скупштини АП Војводине, односно Политичког савета Владе. Анализи подлежу
и подаци о планирању и употреби финансијских ресурса потребних за подршку
реализацији активности дефинисаних НАП-ом, а у складу са законом прописаном
обавезом МО и ВС да имплементира систем родно одговорног буџетирања
приликом доношења финансијских планова, односно буџета МО и ВС.

Центар за мировне операције Оперативне Управе (Ј-3) ГШ ВС доставља податке о учешћу
жена у мировним операцијама; податке о случајевима евентуалног кршења људских
права жена у мултинационалним операцијама у којима су учествовали припадници

Механизам за родну равноправност - особе од поверења израђују редовне
шестомесечне, а према потреби и ванредне извештаје који садрже: разлог и
опис суштине конкретног спорног питања ради пружања примарне колегијалне
помоћи; датум, место и време обављених разговора ради посредовања и
саветовања; предложене и предузете мере ради решавања спорног питања и
предлог за унапређење стања родне равноправности. Своје извештаје, особе од
поверења подносе руководиоцу организационе јединице у којој су именоване, а
на основу тог извештаја руководиоци линијом извештавања достављају извештаје
претпостављенима до нивоа ОЈ МО и ВС из тачке 3. Инструкције о избору и
функцији „особе од поверења“ као механизма родне равноправности у МО и ВС.
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ПОГОВОР

Овај Приручник је резултат удруживања знања и искустава представника и
представница министарстава одбране из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Р.
Северне Македоније и Р. Србије уз подршку UNDP SEESAC-а кроз регионални
пројекат „Јачање регионалне сарадње у укључивању родне перспективе у
реформи сектора безбедности на Западном Балкану“. Све четири државе су
посвећене промовисању родне равноправности у оружаним снагама кроз примену
РСБУН 1325 и осталих резолуција које доприносе остваривању Агенде „Жене, мир
и безбедност“.
Оданост циљу постизања родне равноправности, а самим тим и усмереност на
елиминисање родно засноване дискриминације није само декларативна. Сва
четири система одбране активно раде на промоцији родне равноправности, што
се огледа у повећаном учешћу жена у оружаним снагама, укључујући и већи
број жена на местима одлучивања и на руководећим позицијама у војсци. Сва
четири министарства одбране имају кључну улогу у изради и имплементацији
националних акционих планова за примену РСБУН 1325. Такође, сва четири
министарства одбране имају успостављене интерне механизме за превенцију и
борбу против родно засноване дискриминације.
Иако је напредак видљив и позитивни трендови су присутни, родно заснована
дискриминација остаје веома важна тема. Она, у ствари, постаје све важнија са
повећањем удела жена у оружаним снагама и равноправнијим учешћем мушкараца
и жена у разним аспектима деловања оружаних снага. Родно осетљиве политике
треба да буду подржане адекватним образовањем и обукама који унапређују родне
компетенције за делотворну интеграцију родне перспективе. Процес је у току,
али има још доста корака до циља. С друге стране, борба против родно засноване
дискриминације не може да чека, јер она има кључну улогу не само у остваривању
људских права, него и у привлачењу и задржавању припадница мање заступљеног
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пола у оквиру оружаних снага и креирању модерне институције у којој сви
запослени, и мушкарци и жене, могу да остваре своје потенцијале. Особе задужене
за спречавање и санкционисање дискриминације у војсци налазе се често пред
конкретним изазовима – како проценити поједине случајеве на исправан начин и
како унапредити процедуру пријављивања дискриминације, јер је број пријављених
случајева у сва четири система одбране још увек релативно мали, па је самим тим и
мали број процесуираних и адекватно санкционисаних случајева.
Приручник је конципиран тако да помогне у препознавању и реаговању на родно
засновану дискриминацију. Намењен је онима који се у оквиру својих задатака баве
појавом дискриминације у министарствима одбране и оружаним снагама. Написан
је са намером да постане штиво којем се често враћа, јер садржи практичне
савете и информације које ће помоћи у бољем обављању задатака усмерених
на спречавање, откривање, пријављивање и санкционисање родно засноване
дискриминације. После читања овог Приручника читаоци и читатељке ће имати
бољи увид у релевантне правне оквире, како међународне тако и националне,
разумеће основне законске појмове и дефиниције, што ће им помоћи да разликују
родно засновану дискриминацију од других противправних или друштвено
непожељних понашања. Фиктивни примери дискриминације, као и примери
добрих пракси из четири система одбране обухваћених Приручником намењени су
што бољем разумевању теме.
Свим особама ангажованим у систему одбране, како униформисаним, тако и
онима у цивилној служби, Приручник треба да приближи појам родно засноване
дискриминације и објасни да сви имају улогу у њеном искорењивању. Нулта
толеранција на дискриминацију доприноси родној равноправности која је важан део
реформе система безбедности и предуслов спремности оружаних снага да одговоре
на комплексне безбедносне изазове са којима се човечанство сусреће у 21. веку.
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