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ПРЕДМЕТ: Информација о одржаној Конференцији о теми: „Родна питања у
реформи сектора безбједности“
У организацији George C. Marshall Центра Алумни асоцијације у БиХ, НАТО Штаба у
БиХ, Мисије ОЕБС у БиХ и УНДП-а СЕЕСАЦ Београд, и уз подршку Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК) у Витезу је 27. 03. 2012. године држана
Конференција о теми: „Родна питања у реформи сектора безбједности“.
Испред Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, на Конференцији су
учешће узели: Душанка Мајкић, предсједавајућа, Крунослав Врдољак, Бериз Белкић и
Мехмед Брадарић, чланови Комисије, Жељко Грубешић стручни савјетник и Јовица
Катић стручни сарадник у Канцеларији секретара ЗК. Конференцији је присуствовао и
Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник.
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ, заједно са организаторима позвала
је и представнике Канцеларије секретара Заједничке комисије за надзор над радом
ОСА БиХ, Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију,
избјеглице, азил и етику, Уставно-правне комисије Дома народа и Комисије за
остваривање равноправности сполова Представничког дома, те службенице Одјела за
лекторисање ИНДОК сектора Парламентарне скупштине БиХ.
Конференцији у Витезу су присуствовали и представници невладиног сектора,
Женевског ДKАФ-а, George C. Marshall Центра, гости из Аустрије, Хрватске,
Македоније и Србије , представници законодавне и извршне власти свих нивоа,
представници МО БиХ, полицијских агенција те око 120 чланова Алумни асоцијације у
БиХ.
У уводном дијелу учесницима Конференције су презентоване теме као што су: локално
власништво над реформом сектора безбједности и родна питања, те зашто је важно
интегрисати родна питања у процес реформе сектора безбједности.
Први панел је дефинисао институционалне приступе родним питањима у одбрамбеном
и безбједносном сектору, а унутар њега су презентована искуства НАТО-а у вези са
родном једнакости, затим искуства Републике Аустрије по овој теми, те перспективе и
најбоље праксе земаља Југоисточне Европе по питањима рода у реформи сектора
безбједности. Први панел је закључен са свечаним проглашењем Николе Радовановића
за првог почасног члана Алумни Асоцијације у БиХ.

На другом панелу је говорено о родним питањима у БиХ, а у оквиру ове теме нарочито
презентирани БиХ Акциони план за имплементацију УН Резолуције 1325, те питање
рода и реформе сектора безбједности у БиХ.
Трећи панел је дефинисао питања рода и језика, а нарочито родни идентитет у језику и
родно осјетљиви језик у званичним документима.
Конференција је резултирала и доношењем одређеног броја закључака, који ће у
форми извјештаја са одржане Конференције накнадно бити дистрибуиран свим
учесницима Конференције.
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