
ИНФОРМИШИТЕ СЕ О ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА 2012.!
ГЛАСАЈТЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА!
ГЛАСАЈТЕ ЗА ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ!

ЖЕНЕ И ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2012.ЖЕНЕ И ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2012.ЖЕНЕ И ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2012.
Према Закону о равноправности полова, равноправност постоји онда када је један од полова 
представљен најмање у проценту од 40% у свим органима власти на свим нивоима. 
(пречишћени текст, „Службени гласник БиХ“, број: 32/10, члан 20 став 2).  
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Колико је жена у Вашој скупштини општине?
Да ли имате жену на мјесту начелнице или градоначелнице општине/града?
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ЗАШТО ЖЕНЕ ТРЕБА ВИШЕ ДА СЕ АНГАЖУЈУ? ДА БИ ОБЕЗБИЈЕДИЛЕ ДА:ЗАШТО ЖЕНЕ ТРЕБА ВИШЕ ДА СЕ АНГАЖУЈУ? ДА БИ ОБЕЗБИЈЕДИЛЕ ДА:ЗАШТО ЖЕНЕ ТРЕБА ВИШЕ ДА СЕ АНГАЖУЈУ? ДА БИ ОБЕЗБИЈЕДИЛЕ ДА:

Искористите свој глас да бисте допринијели повећању равноправности полова у јавном животу. Своју бирачку одлуку донесите самостално, информишући се 
на вријеме о кандидаткињама и кандидатима, као и програмима њихових странака. Узмите у обзир, такође, који кандидати, односно кандидаткиње заговарају
једнака права и могућности и за мушкарце и за жене. Изаберите особу или странку која ће радити за добробит свих у друштвеној заједници. 

Кандидујте се или подржите кандидаткињу за коју сматрате да је добар избор за Вашу заједницу. Развијајте свијест у Вашем окружењу о важности повећања 
представљености жена у органима власти. Будите активни, односно активне у заговарању раноправности полова, и тражите да та тема постане 
дио политичких приоритета у Вашој заједници.

Едукујте се путем Комисије за равноправност полова у Вашој општини, путем организација цивилног друштва које се баве овим темама, путем података и 
извјештаја доступних на интернет страницама ентитетских центара за равноправност полова и других актера у овој области, а распитајте се и да ли је у Вашој 
општини успостављен привремени ресурсни центар за равноправност полова.
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Политичке одлуке одражавају и приоритете жена;
Жене и мушкарци имају једнака права и могућности.  

У Парламентарној скупштини БиХ, 19,3% од укупно изабраних представника чине жене (21,4% у Представничком дому и 13,3% у Дому народа), 
док у Савјету министара нема министарки;
У Парламенту Федерације БиХ, 23,1% од укупно изабраних представника чине жене (22,5% у Представничком дому и 24,1% у Дому народа), док је у 
Влади Федерације БиХ именована само једна министарка. 
У Народној скупштини Републике Српске, 21,7% од укупно изабраних представника чине жене, у Вијећу народа Републике Српске 14,3%, док у 
Влади Републике Српске има пет министарки.
У 143 општинска и градска вијећа, односно скупштине, у просјеку представљеност жена је 15%, седам локалних представничких тијела нема жене у 
свом саставу, а тренутно су само четири жене начелнице општина

Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини реализује овај пројекат у сарадњи с организацијама цивилног друштва и представницима општинских власти из Братунца, 
Бугојна, Језера, Калесије, Новог Горажда, Орашја, Олова, Посушја, Сребренице и Завидовића. Циљ је повећање политичког учешћа жена као бирачица и као
изабраних представница у скупштинама општина кроз:
    јачање партнерства између кандидаткиња и бирачица; 
    повећан ниво представљености жена у општинским органима власти у 2012;
    повећану излазност бирачица, нарочито младих жена на локалне изборе 2012; 
    боље представљање интереса жена у мјесним заједницамa.


