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Пуедмет; Извјештај Ca: Првог евроазијског форума жена;
Санкт Петербург; 23 -25. ceптeмбpa 201 -5.:вoдинe

Предсједавајућа 'Комисије за .,спољне послове Представничког -догиđ Парламентđрне
Скупштине БиХ„ гђа Душанка Мајкић; , учеств0вала је на позив Галине Кирелове;
замјенице предсједника Савјета Федерације Федералне скупштине Руске Федерациј `е ,
на Првом -евр0азијском форуму жена. Форум је одужан , у дворцу Тавричекси у Свнкт
Петербургу од 23. до 25 . септембрđ 2 01 5 године, под слоганом " Ка миру, кармонији и
социјалн0м благостању"; Форумом је предсједавала Валентина Матвијенко, која је
предсједница Савјета Федерације' Федералне скупштине Руске ; Федерације (Горњи дом)
и предсједниgа Међупарламентарне скупштине Заједнице :независних-, држава.

Ha Фоуумд су -учествовали . делегати,. представници извршне власти; пословногсвијета

и невладиног сектора, као и истакнути , представници свјетског међународног
феминистичког покрета; односно око 750 -делегата из 80 земаља :и ca пет континената
дајући .0в0м догађају не сам0 евроазијски nero u глобални: карактер . Угlркос , санкцијама
Запада према Русији; међу §емљама к0је су биле заступљене - ćy ii C], земље4 западне.
Евр0пе и Аустралије.

ТемС Форума

0 којима Се разг0варало за вријеме пленауног засједања, na пaнeлдискусијама и округлим столовима,:гlзмеђу осталог,, јесу нитања социјалне сигурности
и 0држивог развоја; међунар0дне Сарадње- с циљем остваривања пoвjepeњa и напретка,

те. јачање улоге жена. 5 привредним реформаlиа, политини и друштвеним
интегуацијама.
Отвауајући лленарну сесију Форума, Матвијенковаје рекла даје и .сама тeм a "Ka миру ,
хармонији - социјално lи благостању" у складу са растунтои потребом дđ се;, ус.љед
пр0мјена које се дешавају у свијету;, за све нар0де и cue земље; обезбиједе мог,унтности
за. пристојđн живот,;а гкене Се виде као они актери које најлакше , долаве дo практичних
рјешења. Y уводном обран3ању Матвијенковај 'е рекла да равн0правн0Ст полова„ иако cc
сlиатра најзначајнијим доститнуlгем .20. вијека, још увијек није реалност у многим
~

.
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3емљама; a све:ДОК ce mo ue ДССИ , сВИј 'еТ 'се пс-мoжe cмaтpaти 'цивилизoвaним.

таКОђеЈе

рекла да 3апад ниј;е хомоген, судија и 'арбитар судбине човјечанства, те да . се
политички, економски и културни утицај у међународној арсни помјера ка новим
државама које cc диманично развиј 'ају, што доводи до појаве мултиполарног H
полицентричнов свијета:

Ha пленарној сесији је истакнуто увјерење да жене могу дати значајан допринос
куманизацији међународних односа; фокусирајући cc na изградњу праведног свјетског
поретка, да cc постигне хармонија и напредак; , изгради повјерење и ;разумијевање међу

народима:
•

Дани Евроазијског форума жсна подударили су cc са 70 годишњицом од завргцстка
Другог свјетског рата и оснивања Уједињених, нација; a говорници- Форума дотакли су
се .и проблема избјеглица . Наглашена је потреба за заустављањем ecкa_лaциje насиља, на

Блиском истоку- и Африци, a међународна заједпица је позвана да се придрухси
папорима за постизање мира; стабилности и просперитстау конфликтним реги о
_ нима.

Скупу cc обратила и Светлана Медведев, прсдсједеница руског Фонда социјалнокултурних : иницијатива . и супруга премијера Р-усијеДмитрија Медеведева; којајегрекла
да сегу савременом. евијету води кампања. против традиционалне породице, те да Русија

xefie пристати на уништавање традиционалних вриједности које савременог човјека
штИте oд ' агресивне ,oKoлинe; a да cc caмo зđjeдничким нaпopимa Државе ' н дpyштвa
могу постиfшти циљеви .
Y завршном документу„ који cc н_aлaзи у прилогу' овог извјештаја,; а чијим усвајањемје

затворен дводневни Форум , нarлđшaвa cc важност: јачања ynore жена ry остваривању

тлобалних циљева одрживог развоја; peani-naguja нoвe; aгeндe Уједињеник нација за
развојнгг период након 20 15 . године, .свеобухватно и гарантовано учешfiе, и
напредовање жeнa у власти°и у политичком животу; i-ia изборима на свим нивоима; те

уклањањс правних, 'административних , културних H економских препрека , зa тo:
Истакнута је u потреба зa јачањем институција породицс и материнства, као ii
3аштИТОм физичкor и МоралнОг зДравља нapoдa, на јачању мopaлниx. и, етицКИХ
стандарда, р међусобним- односима..
Учеснице Форума зaкљyчилe суҐ дa је потребно хитно ријешити живoтнo важнс

пpoблeмe миrpaнaтa ca БлисКОГ ИСТОка, ЖЕна, :дјеце И 'омладиНе,, којИФу пpиcиљčни да
натгусте своје домове; што је дoвeлo до трагичних инуидената и лoши_x рсакција у
земљама пријема,
Једна, од најважнијик порука Форума, је да жене морају имати ,једну од најважнијик

yлora у судбини Евроазија,,одређујуfiи парамезре слободног и paвнoпpaвнoг -диjaлoгa
народа и култура:

Закљуцак Форума јс и дa један овакав међународни догађај , са шиpoкoм
заступљено $гпу учесника из свих сфера и ca свих страна свијета; , добијс стални- статуо.

Учесници су такође закључили да је Форум показао • олико је свијет суочен са

пуоблемима, колико је нових хитних питања која трагке брзо рјешавање, a њикбво;
рј 'ешење трахси учеш$е жена.
Договорсно је да cc наредни Евроазијски жснски форум одржи ,2018. годинс у Санкт

Петербуугу :

Извј ештај , •припремила

Извјештај одобрила
шанка Мај

предсједавđјуЊ Комисије §а
спољне пбдлове ПДПСБиХ

Прилог;
-Зaвpшни дбкулгент- Евроазијског форума ,жена

Доставити :;
- наслову '
- Комисији 'за спољне послове ПДПСБиХ .
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Евроазијски форум жена
ЗАВРШНА РЕЗОЛУЦИЈА
Евроазијског форума жена

Руска° Федерацијв
Сđнкт Петеубург
24. и 25. септембар 201 5 :

МИ, УЧЕСИИЦЕ ЕВРОАЗИЈСКОГ ФОРУМА ЖЕНА, које c мo cc окупиле у Санкт
Петербургу у години у којој, обиљежавамо 7 0 годишгвицу од завршетка Другог свјетског
рата и одгоснивања Уједињених : нација,

,}'.JQДиkbeHO 3аЈСДНИчКИм ПОГлеДОм На буД}'ћноСТ НЭШСР кoнтHнeHтa . кЭO jeдинcTвeнor
простора хармоније; мира, правде, сарадње и безбједности , заједничких вриједности и
једнаких могуfi ности , права и слобода за све,

прNВржеНе paвнoлpa внocти и 'урОђеНИм ,љуДСКИм вpиjeднocтимa'жeнa и мушкараца , .Kao u
другим циљевима и припцилима, прокламованим
у Повељи Уједињених нација,
у општој декларацији о људским правимđ и другим гиеђународним документшаа о
људским лравима,
у Конвенцији о елиминациј 'и свих облика дискриминације жена и Конвенцији .0 правима

,дјСт2та;
у , Декларацији . о , елиминацији насиља над жевама и Декларацији о праву н a развој ,

.увјерене ,да жене, могу и морају имати одлучуј.у,fiгуулогу у данашњеги cвиjeтy„ cтвapajyђи'
нову димезију дијалога међу народима и културама; олакшавајуfiи 'опоравак дууштва
суоченог са дуковним и гиоралним изазовима,
одлучне да користимо ' широке могуfiностџкоје су нa располагању, женама у 21-.' виjeкy зa
рјешавање горуfi их дроблема и изнđлагкење ефикасних одговора па , изазове нашег
Времена, п1ЈИјС Сеега нa питaњa избјеГлица' и 1)đС8љниХ ОСОба; шТо је ПроузроКОВан0
орухсаним сукобима ,
лотврђују fi и потребу да ce промовише свеобухватни друштвено-оријентисани одрживи
развој и јачање институције породице , Дјетета и . мајке ; за заштиту физичког и духовног
3ДрđВља нaшиx нарОда и живoтнe средИНС и за . ПроМОВИСаЊе еКОЛогцке безбјеДНОСти ' у .

свим људским активностима,
КОНСТдТУЈЕМо , даје Први евроазијски форум жe нa демонстрирао позитивни тренд ка
консолидацији . међународне женскезаједнице за миу „хармонију исоцијално благостање,

СМАТРАМО дв је нови план за рвзвој након 2015'; који је поднесен

нв усввјање
зđ

Генералној скупштини Уједињених нвција„ универзални прогрвм вкгивности .
дстваривање глобвлних циљева одрживогрвзвоја „

ПРИМЈЕТгУЈЕМО ' да жене поствју све укљученије у социјвлне и економске нвпоре и ,да
доприносејачању међународне .сарадње, у^свим сферама. Жене шиуом свијета,имвју важну

улогу, у звлагвњу зв здрав нвчин живота, принципе сбцијвлне прввде;,добротворне:
активности; и подршку `хуманитарним ;пројектима,

OCYTiYJE1VI0 И СНАЖНО CE СУПРоТСТАВЛ,АМО политичкилг •и другим
санкцијама, које, укључују и парлвментарце ; што је у супротности са међународним

прввом;, демокрвтеким ,вриједностимв и што лодрива политичку внгввсоввност и основе;
међуčобног повјерења,

KOHCTATYJEIGIO ДОДАТНО ввжност ревлизвције Платформе за , вкцију која је
усвојена нđ 4 . свјетčкој конференцији о женвма (Пекинг, 1 995 ) и завршних докумената св
23. посебне сједнице Генервлне скупштине УП-а (2000) "Жене : у 2000s гoдиниt<,poднa

рввнолравност , развој и мир у 21 вијеку", као и координацију нđпорđ међунаронде
згједнице пред предстоје$и састанвк на високом н и_ вoy поводом 20: годишњице доношења
Пекиншке декларвције и Плвтформе :зв вкцију,

НАГЛАШАВАЈУТтИ ПОТРЕБУ ЗА :
јачањем улоге жена у постизању глобалних циљевв одрживог Дазвоја и спровођењу нове
агенде УН -а у области рвзвојв :нвкон 201'5:, године,
свестраним a гврантоввним учешћем жена у -држввној управи и на изборимв зв све нивое

власти, у друштвепо-лолитичком животу и

у процесимв економског рвзвоја и

модернизације ; и C тим циљем , уклањањем прввних, административних ; култу,уних,
економских $ вријеравзв тo ;

пoдpшкoм eкo нoм cкoM и пocлoвнoм ocнaжив3њy ж8на, рвзВоју жeнcкoг пpeдyзeтништвa,...
омогућввању жена дв рввнопрввно приступе ресурčимв, yкљ yчj."ytiиi зeмљишme, кpeдитe,,
нвуку и 'текнику , 'стручно оспособљввање, информације, комуниквциона; средства H
тржиште ,
обезбјеђивањем ирава на једнаке могуfiгности:. др и" запошљаввњу и изббру занимвња без

ДИСкрИМИН2ције По о¢НОВу пола, oбeЗбjeђивaњ уСЛОВа 3а Превазилажење Извзовđ кoje
стоје у односу између породице и' квријере, док истовремено подржвввмо конкуренту
позицију жена нв тржишту радв путем професионвлне: оријентације , oбyке за нo вe
професије, професионално ycaвpшaвaњe и .пpeкфaлификaциje,
ЗанlТИтом живОТв. и 3дрвВЉв жеНв, нврОЧИТо '32 В1Јиј @м 2 тp}yднol-le i-i дбјења; СпlЈечаВ2ња
ширења $олести збоглошихдоцијалних услова -живота међу женамв,
'

превенцијбм и елиминвцијом свих облика насиљамвд женвмв и ;дјевојчицвмв, стварвнем
услова зв bезбједност женв, ук:ључују$ и, кđо један од најввжнијик сегмената помоћи;
зегиље које , су погођене; ратним сукобима и природним , квтасзрофвма; у којимв су мајке ii

Дјеца;најрањ-ивији и дио ,друштвв,највише логођенвлвтњвма,
.RитниiИ . рЈвшаввњсм живoтнo важниХ ПробЛСма избјогЛИЦа — жена,, дј 0ЦЕу омлвДИНЕ , кoj и
су; противно својој вољи ; били присиљени дв напуста своје домове и зраже уточиште у
дpyгим зe мљaмa; штo j ~e Befi] дo вeлo. ДО трвгИЧвИХ ИНЦИДСната и поМИјСШаниХ рвđКЦи]а у
земљвмв пријема ;.

стварањем услова за bезбједност жена, као; једног од најважнијих вслеквта помоћи
земљамв погођеним , оружаним сукобима и природним квтастрофама
тим условимв
(у

најчешће су;, као . игрвније , жене. и, деца ; жртве различитих облика насиљв) ;
пружање_ м звједничкогдтпора • терористичким оргвнизвцијамв; међунвродној нарко мафији и организовđном криминвлу (укључујуfiги и гнусне поступке међународних
екстремистичких групау регрутовању нових члановв широм свијета, укључујуfiги и
женску омладину; као и°информвције које су се појавиле 0 укључивању дј'еце у процес
.

војничке обуке),

стварањем услова за безбједност прехрвмбених производв за најрањивије слојеве
становништвđв нарочито за жене и цјецу,

људе, посебно у дјецу и омлвдину, у њихово образовање и
вјештине, с ббзиром двје генервција кoja pacтe - најважнијиресурс човјечанства ;,
пуеусмјеравањем улвгања

-

у

прихватамо посебну одговорност и мисију жена за звштиту здрввља и васпитвња дјеце;
вштиту пОрОдИЧНИХ Вриf еднОСТИ, oчy вaњe пoзитивнe МОраЛне и eтичкe Климе у ДРуштвУ,3

рвзвој државних и• јввних инспитуцијв , спречввање ширењв рвзличитих облика
p2дикaлизмa, : ВјерСКОг, пoлитичкoг и идeoл oшкo г екСтремизма,. вЛКОХОЛИзма, нв]ЈКОманијС
и других друштвених болести нашег времена;

ПОЗИВАМО :

међународне интepпapлaмeитđpнe.acoциjđциje да посебну пажњу ;усмјере на вконодавну
подршку јачању правних, 'економских и социјалних могуfi ности жена дв унаприједе
систем заштите породице, мвтеринства и права детета,, дв омогуfiе приступвчну и
квaлитeтнy здpaвcтвeнy звштиту и co циj алну пoмoћ ,

дв промовишу културни дијалог међу нвродимв , изгрвђују хумвнитврне везе и рвзвијају
добротворне вктивности и дв обезбиједе услове зв ове напоре,
да се укључе у оргвнизвцију међународних иницијвтивв за обрвзовање, хумвнитврне и
добротворне активности , истрвживањв актуелних извзова равнопрввности половв ,

дв креирвју плвтформу за дискусију и размјену информвције и искустввв,
дв други Евровзијски форум жена буде одржвн у Санкт 'Петербургу

2018.

године , уз

признвњвње ствтуса сталног тијела,

П OЗИBAMO лидере влвдв, политичке и јавне личности , представнике нвучник и
културних кругова; средства јввног информисвњв и невладиног секторв дв пруже сву
могуlгу помоії у лромоцији и првктичној примјени одредвбв ове резолуције .

