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ИЗВЈЕШТАЈ
са конференције „Повећање учешћа жена у политици“
У организацији Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома
ПСБиХ и у сарадњи с Агенцијом за равноправност полова БиХ при Министарству за
људска права и избјеглице БиХ, уз подршку ОЕБС-а/ОДИХР-а – Канцеларије за
демократске институције и људска права и Мисије ОЕБС-а у БиХ, 22. 11. 2011. године
у згради ПСБиХ одржана је конференција под називом „Повећање учешћа жена у
политици“.
Циљ конференције био је да се, уз учешће представника државних и ентитетских
институција, међународних и невладиних организација, покуша указати на разлоге
недовољног учешћа жена у законодавној и извршној власти, као и у тијелима
политичких партија, те да се одговори на могуће начине усаглашавања изборног
законодавства у БиХ са Законом о равноправности полова у БиХ.
Конференцији су, осим организатора и партнера, присуствовали и представници
Комисије за једанакоправност полова оба дома Парламента ФБиХ, посланице у
Парламенту ФБиХ, Скупштине Брчко Дистрикта, Џендер центра ФБиХ, УНДП-а, UN
Women, неколико амбасада, као и НВО „Веста“ Тузла, „Удружене жене“ Бањалука и
„Жена БиХ“ Мостар.
Уводничарке на конференцији биле су Самра Филиповић-Хаџиабдић, директорица
Агенције за равноправност полова БиХ (Преглед стања у БиХ), Божица Бан, генерални
секретар Централне изборне комисије (Жене у изборима 2010), Ајла ван Хил,
ОЕБС/ОДИХР, савјетница за родну равноправност (Равноправност полова на
изабраним функцијама: Акциони план у шест корака) и Соња Локар, извршна
директорица Европске мреже за једнакоправност полова, предсједавајућа Радне групе
за једнакоправност полова у оквиру Пакта стабилности (Улога политичих партија у
промовисању учешћа жена у политици).

Своје искуство о теми Интерна регулација и искуства у политичким партијама
презентовале су Нермина Заимовић-Узуновић (СДПБиХ) и Весна Крстовић-Спремо
(ПДП), посланице у Представничком дому ПСБиХ и чланице ове комисије, као и
Катица Черкез (ХДЗБиХ), посланица у Представничком дому Парламента ФБиХ и
чланица Комисије за једнакоправност полова Представничког дома Парламента ФБиХ.
Модератори конференције биле су Исмета Дервоз, прва замјеница предсједавајућег ове
комисије, и Самра Филиповић Хаџиабдић, директорица Агенције за равноправност
полова БиХ.
Предсједавајући Комисије за остваривање равноправности полова Нико Лозанчић на
отварању конференције нагласио је да конференција представља реализовање обавезе
која је за родне институционалне механизме утврђена Акционим планом за
реализовање УН-ове Резолуције бр. 1325 ''Жене, мир, безбједност'', а односи се на
реализацију Препоруке (2003)3 Савјета Европе о постизању учешћа 40% жена у
процесима доношења одлука.
Представница ОЕБС-а констатовала је да се, уколико се оваквим темпом настави, тек
за 50 година може очекивати равноправна заступљеност жена и мушкараца у
политичком животу у земљама чланицама ОЕБС-а.
Имајући у виду наведену констатацију, као и све што је речено у излагањима и касније
у дискусији на крају обје сесије, учесници конференције усвојили су сљедеће
ПРЕПОРУКЕ
1. Неопходно је наставити са усклађивањем закона на свим нивоима власти БиХ са
Законом о равноправности полова у БиХ, те успоставити механизме за повећање
броја жена у законодавној и извршној власти измјенама изборног и
законодавства којим се регулише успостављање органа извршне власти.
2. Неопходно је донијети нови закон о политичким странкама којим би се странке
обавезале да у статутима утврде принцип и механизме равноправне
заступљености полова у страначким тијелима и на изборним листама, у складу
са Законом о равноправности полова.
3. Потребно је инсистирати на адекватном укључивању жена у делегацијама које
учествују у преговорима о политичкој судбини БиХ као и у осталим
делегацијама.

4. Регулаторна агенција за комуникације БиХ треба да правилима за медијско
представљање кандидата током изборних кампања уреди и контролише
равноправно представљање мушких и женских кандидата.
5. Позива се Централна изборна комисија БиХ да приликом избора кандидата за
Савјет министара БиХ упозорава политичке странке на обавезе које се односе на
равноправну заступљеност полова, утврђену Законом.
6. Скупштина Брчко Дистрикта позива се на успостављање институционалних
механизама за родну равноправност у законодавној и извршној власти.
7. Родно осјетљиви језик је важан фактор у успостављању родне равноправности
па је неопходно инсистирати на његовој досљедној примјени.
8. Учесници конференције су одлучни да усвојене препоруке примијене у свом
раду.
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