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И З В Ј Е Ш ТАЈ
о посјети делегације Комисије за остваривање равноправности полова
Великој Британији
Делегација Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, у којој су били: Винко Зорић, Весна
Шаин, те секретар Комисије Даворин Семеник, 5. јула 2010. године, боравила је у
посјети Великој Британији, а на позив Комитета за људска права Парламента Велике
Британије.
Први састанак одржан је Министарству иностраних послова, са Даниелом Ферном,
директором Одјела за Западни Балкан, и његовим сарадницима. Након изражене
добродошлице, г. Ферн је нашој делегацији потврдио да и нова влада Велике Британије
снажно подржава интеграцију БиХ и осталих земаља западног Балкана у ЕУ и НАТО.
Исказао је задовољство чињеницом да можемо упоредити ситуацију у погледу
равноправности полова, те је исказао интересовање за ситуацију у нашој земљи.
Шеф наше делегације Винко Зорић представио је делегацију и рад Комисије у протекле
четири године, уз констатацију да смо донијели све потребне законе и стратегије, али
да је највећи проблем у недовољној примјени, што резултира стањем у овој области,
којим не можемо бити задовољни.
На наш упит како генерално оцјењује ситуацију у БиХ, наш домаћин је одговорио да
сматрају да реформски процеси у нашој земљи иду јако споро, а као примјер навео је
непостизање договора о расподјели државне имовине, због чега имамо проблема да
добијемо позив у Акциони план за НАТО.
На констатацију шефа делегације да је ипак потребно снажније укључивање
међународне заједнице када је у питању расподјела државне имовине али и на другим
важним питањима као што је реформа устава, Даниел Ферн закључио је да је за нас
важно обезбиједити лидерство способно за изналажење потребних компромиса, те уз
помоћ међународне заједнице снажније покренути позитивне процесе у земљи.
На крају је замолио за процјену резултата предстојећих избора у БиХ, на шта му је
Винко Зорић одговорио да након јесењих избора неће бити много промјена када је у
питању композиција власти.

Други састанак одржан је у Парламенту Велике Британије са правним савјетницима
Комитета за људска права Марејом Хантом и Анђелом Патрик.
Домаћин се извинио што нас нису могли примити чланови Комитета, с обзиром да
након парламентарних избора парламентарна тијела још увијек нису конституисана.
Упознали су нас да је Комитет за људска права, који у свом мандату има и питања
равноправности полова, заједничко тијело оба дома Британског парламента и има по
шест чланова, који у правилу настоје консензусом доносити одлуке.
Сматрају да се Комитет не бави довољно питањима равноправности полова као да је
основан искључиво за та питања.
Аспекти којима се бави Комитет су преиспитивање законодавства, затим извршавање
пресуда Суда за људска права у Стразбуру, те специфичне теме и појаве за које
сматрају да заслужују посебну пажњу.
Након излагања наше делегације о мандату и резултатима рада Комисије, као и
пословничким одредбама о процедурама за разматрање закона, што је домаћине
посебно интересовало, на наш упит упознали су нас да Велика Британија нема посебан
закон о равноправности полова, него генерални закон о једнакости који у суштини
представља антидискриминацијски закон.
На крају су нас детаљно упознали са процедурама преиспитивања закона.
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