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Председница Координационог тела Владе Србије за родну равноправност Зорана
Михајловић говорила је данас у Њујорку на свечаном отварању 62. заседања Комисије
УН за статус жена.

  

  

Потпредседница Владе је, како је саопштено у Београду, оценила да је Србија добар
пример за многе земље по достигнућима у области родне равноправности, одговорног
буџетирања и по индексу родне равноправности. Навела је да је Србија претходних
година унапредила прописе, донела стратегију и акциони план за родну равноправност.

  

Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш рекао је на том састанку да је
оснаживање жена веома важно јер је свет "доминантно мушки", јер "влада доминантно
мушка култура".

  

Антонио Гутереш: Ја сам поносни феминиста
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"Сексистичко понашање и стереотипи распрострањени су свуда у власти, цивилном
сектору, уметности, медијима. Градећи равноправно друштво, омогућујемо женама да
остваре своје потенцијале, али и стварамо стабилно друштво. Сви мушкарци треба да се
укључе у борбу за родну равноправност и због тога сам ја поносни феминиста", рекао је
Гутереш.

  

Извршна директорка Агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена (УН
Wомен) Phumzile Mlambo–Ngcuka изјавила је да је унапређење положаја жена у селу
важно за остваривање циљева одрживог развоја у Агенди 2030.

  

"Од овогодишњег заседања очекујем да поделимо примере добре праксе и изнедримо
решења за жене на селу које представљају вишеструко дискриминисану категорију
жена", рекла је она на свечаном отварању заседања Комисије УН за статус жена.

  

Зорана Михајловић је у Њујорку разговарала и са званичницима Агенције УН за родну
равноправност о сарадњи, подршци и новим пројектима.

  

"Одличан састанак са UN Women која је препознала Координационо тело за родну
равноправност и све оно што Влада и ово тело чине у последњих пар година у области
родне равноправности. UN Women је наш важан партнер, разговарали смо и о новим
пројектима и будућој сарадњи", изјавила је Михајловић.

  

"Србија је у свој буџет увела родну компоненту, што значи да сваке године у нашим
буџетима водимо рачуна да новац који се издваја користе равноправно и мушкарци и
жене. По томе смо препознати у целом свету, представљамо тзв. студију случаја и данас
све државе у свету изучавају шта је урадила Србија", рекла је она.

  

Јаник Глемарек, који је и помоћник генералног секретара УН Антонија Гутереша,
похвалио је напоре Србије на унапређењу родне равноправности.

  

 2 / 3



Зорана Михајловић у УН: Србија је препозната у целом свету по родној равноправности
понедељак, 12 март 2018 21:00

"Кључ успеха у родној равноправности је координиран рад државе и цивилног сектора и
ви сте у томе добар пример. Значајне резултате сте постигли кроз родно одговорно
буџетирање, нове законе у овој области, али и ИПА програм који сте недавно покренули.
UN Women ће наставити да пружа подршку Координационом телу, јер ценимо сарадњу и
партнерство у унапређењу родне равноправности у Србији", рекао је Глемарек, пише у
саопштењу Владе Србије.

  

(Бета)
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