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Број: 01/8-50-1-15-13/05
Сарајево, 20.07.2005.
ЗАПИСНИК
13. сједнице Комисије за остваривање равноправности полова у БиХ, одржане 8.3.2005. године,
с почетком у 12,00 часова.
Сједници Комисије присуствовали су:
Јозо Крижановић, предсједавајући Комисије,
Љиљана Милићевић, први замјеник предсједавајућег Комисије,
Мубера Ушановић, члан Комисије,
др. Јелина Ђурковић, члан Комисије,
Иво Лозанчић, члан Комисије
Проф. др. Азра Хаџиахметовић, члан Комисије.
Одсуствовали су: Наџида Млаћо, други замјеник предсједавајућег Комисије, Абдулах
Накаш и проф. др Нијаз Дураковић, чланови Комисије.
Од гостију, сједници су присуствовали представници невладиних организација (НВО),
представник УНДП-а, Гендер цнтра Федерације БиХ, представници Парламентарне скупштине
БиХ, представници средстава информирања.
За сједницу је усвојен слиједећи:
Дневни ред:
1. Свечана сједница Комисије поводом 8. марта-Дана жена у БиХ
Ад. – 1.

Свечана сједница Комисије поводом 8. марта-Дана жена у БиХ

Као увод у свечани говор поводом 8. марта – Дана жена, прва замјеница предсједавајућег
Комисије Љиљана Милићевић је отворила 13. сједницу Комисије. У свом обраћању, она је
указала на данашњи датум и околност да није случајно заказана сједница Комисије. Она се
захвалила на присуству сједници бројним гостима, а свима зажељела сретан 8. март, те добро
здравље, пуно среће у породици и боље дане за грађане Босне и Херцеговине. Затим је најавила
обраћање предсједавајућег Комисије, Јозу Крижановића.
Предсједавајући Комисије, Јозо Крижановић је срдачно поздравио госте, честитао им 8.
март, Међународни дан жена и том приликом је одржао говор на којем је рекао сљедеће:
«У име Комисије за остваривање равноправности полова Парламентарне скупштине Босне
и Херцеговине ја вас срдачно поздрављам и честитам вам 8. март, 8. ожујак, Међународни дан
жена.
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Овај датум је један од значајнијих дана савремене цивилизације и обиљежава се у готово свим
дијеловима свијета. Протекло је готово 100 година успјешне политичке борбе жена напредних
европских земаља и САД за женска права. Била је то тешка и упорна борба за политичку,
економску и социјалну једнакост жена и мушкараца која је биљежила спор, а и стални напредак и
увијек је та борба имала међународни карактер.
Прије 30 година тачно '75. године прошлог стољећа УН су почели славити 8. март као
Међународни дан жена и двије године послије Уједињени народи су прихватили Резолуцију,
којом се проглашава дан женских права и међународног мира којим ће се обиљежавати на датум
који одреди свака земља чланица.
Два разлога су била за ову резолуцију:
- прво, обезбјеђење мира и друштвеног напретка, те пуног уживања људских права и
темељних слобода,
- друго да се ода почаст женама у њиховом доприносу и јачању међународног мира и
безбједности.
И за нас је овај дан прилика да се подсјетимо на тежак пут те борбе за људска права и да
се ода почаст огромном броју жена, често безимених хероја, да се преиспита напредовање жена у
тој борби за равноправност, мир и развој, да се даље ради на уједињавању, повезивању
солидарности и активирању женских снага које доводе до значајних друштвених промјена.
Нажалост и данас у свијету имамо 2/3 неписмених особа које су дјевојчице и жене. Мушкарци
посједују 99% обрадиве земље, а жене обрађују и производе укупно 70% свјетских усјева. 84%
парламентарних заступника у свијету су мушкарци, а жене чине 51% бирачког тијела. У
обављању кућних послова, одгоју дјеце, те њези болесних и немоћних само је 20% удјела
мушкараца. Још постоје, на жалост, земље у свијету у којима мужеви могу убити своје жене и да
због тога никоме не одговарају.
У демократизацији Босне и Херцеговине и њеној изградњи као модерне демократске
европске земље ми прихватамо европске и свјетске резолуције, повеље, конвенције и доносимо
домаће законе којима се обезбјеђује провођење и гарантирање темељних људских права. Имамо
Закон о остваривању равноправности полова у Босни и Херцеговини којим се гарантира
равноправност жена и мушкараца у свим сегментима живота, како у јавном, тако и приватном, те
је нарочито битно успостављају се механизми за ту заштиту.
Босна и Херцеговина је једна од 150 земаља која је ратифицирала Пекиншку «женску»
конвенцију .....која је усвојена на ИВ свјетској конференцији жена у Пекингу '95. године и право
нас је обавезала на доношење државног акционог плана којим би се елиминирала свака
дискриминација жена. У завршном документу конференције стоји – напредовање жена и
постизање равноправности између жена и мушкараца питање је људских права и предуслов
људске правде, зато се не може проматрати као изолирано женско питање већ као један
начин изградње одрживог праведног и развијеног друштва.
Неки резултати истраживања релевантних свјетских институција показују да већи број
жена у органима власти и уопште у јавном животу су јамац за некорумпираност, дакле гдје је
више жена у јавном животу и гдје је више у парламентима, те земље су мање корумпиране.
Истраживања такођер показују и то да жене имају више етичке стандарде у послу, те да се више
брину за заједничко добро.
У прилог овоме иду и подаци о саставу парламената. Рецимо у Шведској, жене чине
42,7%, у Данској 38%, у Финској и Норвешкој 36%, али интересантно је да је у Италији 9,8%, у
Грчкој 8,7%, у Алжиру 3,4, а у нашој Босни и Херцеговини од 42+15, дакле од 57 чланова
Парламента, 11 су жене што износи нешто мање од 20%.
Нема сумње да је равноправност полова политичко, економско и правно, али исто тако и
етичко и цивилизацијско питање. Самим тим обавезе за оживотворење Закона о равноправности
полова и конвенција које је потписник Босна и Херцеговина јесте обавеза и општедруштвени
задатак и интерес свих. Надам се да ћемо успостављање тијела за равноправност полова при
Министарству за људска права и избјеглице у Босни и Херцеговини омогућити бољу
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координацију џендер центара као владиних организација и могућност развијања националних
програма како би се осигурало поштивање ових закона и конвенција.
Добри закони и конвенције, повеље, резолуције итд. потребни су Босни и Херцеговини.
Њихово оживотворење захтјева упоран, осмишљен и одговоран активитет државних институција,
владиних организација, те укупно унапређење друштвене свјести у Босни и Херцеговини. У том
смислу Комисија за остваривање равноправности полова залагаће се за већу контролу провођења
свих одредби које се односе на поштивање равноправности полова и све иницијативе које би
могле унапређивати ове односе, дубоко увјерени да тиме доприносимо остварењу темељних
људских права и постизању општег просперитета наше Босне и Херцеговине.
Још једанпут вама свим женама, мајкама Босне и Херцеговине честитам Међународни
празник рада 8. март.
Честитам такође и свим дамама у Босни и Херцеговине које су у разним мисијама у Босни
и Херцеговини од мировних, савјетодавних које бораве у Босни и Херцеговини на подручју,
такође, честитам 8. март. Хвала вам.»
Након поздравног говора Јозе Крижановића, Љиљана Милићевић се захвалила говорнику,
те поново честитала 8 март присутним женама, зажеливши да се сви присутни ангажирају на
томе да Комисија за остваривање равноправности полова, и након усвајања новог Пословника, и
даље остане самостална комисија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине.
На овај начин, завршена је и 13. сједница Комисије. Сједница је завршила свој рад у 13,00
часова.

Саставни дио Записника је транскрипт 13. сједнице Комисије.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ
др. Зијад Хасић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Јозо Крижановић с.р.

