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1. Увод
Значајно је да и жене и мушкарци живе у заједницама у којима се осјећају безбједно и
заштићено, и у којима имају једнаке могућности да учествују у изградњи тих заједница.
Ипак, анализа конфликта, укључујући и рано упозоравање, традиционално није
укључивала права жена, нити родну перспективу. Током развијања система раног
упозоравања (СРУ), и рада по том систему, обично се мало пажње посвећује
структуралним, конфликтно специфичним разликама између ситуација, опажања
пријетњи и слабости, или искустава жена и мушкараца. Када се жене не укључе у СРУ,
ограничавају се прилике да оне потпуно учествују у превенцији конфликта и
постконфликтној реконструкцији и, стога, СРУ ризикује да не успије у адекватном
предвиђању и спречавању конфликта.
Родна равноправност представља кључну компоненту неколико обавеза које су преузеле
државе чланице Организације за безбједност и сарадњу у Европи (ОЕБС). Ове обавезе
не само да су више пута потврђене, већ су им додате и обавезе које се односе на род и
безбједност које директно укључују Одлуку Министарског савјета бр. 14/05 под називом:
“Жене у превенцији конфликта, управљању кризом и постконфликтној рехабилитацији”,ii и
Одлуку Министарског савјета бр. 15/05 “Спречавање и борба против насиља над
женама”iii. Ове одлуке Министарског савјета формирају основ за интегрисање родне
перспективе у СРУ.
Род се још увијек често игнорише у напорима усмјереним на спречавање конфликта.
Резултат је да ови напори могу да одржавају стереотипе, или чак да повећају рањивост
жена према кршењу њихових људских права. То се обично догађа због постојања
дугорочне дискриминационе праксе. Многе институције – и домаће и међународне – које
се баве превенцијом конфликта не укључују подједнако мушкарце и жене. Као резултат
тога, обично изостане допринос жена у информисању, планирању и користима од таквих
напора, као што је СРУ.
Употреба низа фактора за евалуацију увода у конфликт, који укључује и структурне
факторе, може, поред тога што одговара међународним стандардима у погледу људских
права, да допринесе комплетнијем разумијевању узрока конфликта и тако да помогне
развијању одговарајућих реакција које за циљ имају да смање или спријече конфликт.
Умјесто да се разматрају инциденти који се догоде непосредно прије него што избије
оружани сукоб, у обзир морају да се узму други, дуготрајнији фактори, попут социјалног
искључењаiv. Социјално искључење које карактеришу услови попут економске
неједнакости и неједнаког приступа средствима, може да представља један од
структуралних основа за насиље. Узимање у обзир дуготрајнијих трендова, који могу да
буду присутни прије избијања и ескалације насилних радњи, може да унаприједи рано
упозоравање и да доведе до снажније реакције.
Због тога што пажњу усмјерава на такве обрасце структуралне дискриминације,
интегрисање родне перспективе може да допринесе ефикасности система раног
упозоравања, кроз прикупљање специфичнијих информација и омогућавање детаљније и
прецизније анализе. Заузврат, ово може да значи бољу припремљеност и, када је то

потребно, тачније и мјерљиве реакције – као и превентивне механизме – који могу да се
на директнији начин позабаве основним узроцима конфликта.
Да би се род интегрисао у СРУ, и мушкарци и жене морају да имају прилику да
извјештавају о својим безбједносним ситуацијама. Исто тако, у обзир морају да се узму и
ваљано анализирају различите пријетње и питања која утичу на мушкарце и жене.
Основни узроци такође морају да се разматрају због улоге коју имају у јачању
неједнакости. Неједнакости које већ постоје често се погоршавају у вријеме конфликта, и
то мора да се има на уму при анализирању информација и података који се прикупе ради
стварања могуће реакције.
У складу са мандатом ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права
(скраћеница на енглеском: ODIHR) који налаже да ODIHR подржава државе учеснице у
спровођењу њихових обавеза у димензији људског, ODIHR објављује серију кратких
прегледа којима пружа смјернице онима који се практично баве овим радом ради тога да
се подржи интегрисање рода у системе раног упозоравања. Циљајући управо на државне
актере који раде у областима људских права, рода и безбједности, три прегледа, од којих
је овај први, обухватиће: (1) увод у род и СРУ, (2) СРУ родне индикаторе и анализе, и (3)
актере укључене у СРУ, са фокусом на пратеће активноpсти и реакцију на прикупљање
података. Овај први преглед служи као увод јер садржи приказ релевантне терминологије
и концепата, опште информације о СРУ, и показује да је интегрисање рода у системе
раног упозоравања кључно да би они постали ефикасни.
2. Терминологија
Род и пол
Род представља друштвено тумачење полаv. Док се биолошки пол особе одређује при
рођењу и односи се на анатомске разлике, род се односи на оне разлике које се
друштвено дефинишу и приписују мушкарцима и женама кроз њихове животне циклусе:
“(…) културе различито тумаче тијела окарактерисана полом и пројицирају норме на та
тијела, стварајући тако феминине и маскулине особе.”vi.
Треба нагласити да питање да ли биолошке разлике доприносе обликовању
маскулинитета и феминитета наставља да буде предмет дебате. Идеја да су одређени
атрибути мушки или женски доведена је у питање. Ипак, биолошке разлике још увијек се
наводе када се описују различите способности мушкараца и жена да обављају одређене
моторичке радње. На примјер, физичке разлике мозга повезивале су се са способношћу
односно неспособношћу особа да читају мапе. Ипак, те разлике нису пронађене код
новорођенчади, а визуелно-просторне вјештине могу се научити – што сугерише да се
временом развијају и да су, стога, можда повезане са културном праксом.
Укратко речено, род се односи на историјски, друштвено и културно конструисане разлике
између полова. Ипак, род није фиксиран и мијења се кроз вријеме и од културе до
културе. Нису све жене ни сви мушкарци у једној заједници једнаки.
Родни идентитети и улоге
Родне улоге дефинишу норме понашања, попут оних које одређују шта је очекивано и
дозвољено понашање за мушкарце и жене и шта се вреднује код мушкараца и жена у
датом контексту, укључујући атрибуте и карактеристике. Ова очекивања даље се вежу за
разлике и неједнакости између мушкараца и жена у смислу активности, одговорности,
приступа и контроли над ресурсима, као и у смислу давања прилика за доношење одлука.

Родне улоге и очекивања (а не биолошки пол) су те које утичу на неједнаку подјелу рада
између мушкараца и жена. Специфична родна очекивања често спречавају једнакост
статуса, као и права између мушкараца и жена.

Родни идентитети и улоге у конфликту
Важно је да подсјетимо како род није статичан, већ се мијења временом и показује
склоност да буде различит у миру и током конфликта. У вријеме конфликта и мушкарци и
жене уопштено се посматрају једнодимензионално, као да међу њима не постоје разлике.
Ови стереотипни погледи обично су традиционални и представљају мушкарце као
агресоре, борце и заштитнике, а жене као рањиве или жртве које треба заштитити. Исто
тако, и жене и мушкарци још увијек одржавају на много нивоа претјерано
поједностављени приказ мушкараца као ратних хушкача и жена као миротворки, или жена
као оних које су више оријентисане према миру. Овакав поглед поновно наглашава
неједнак однос моћи између мушкараца и жена, однос који често не одражава стварне
промјене родних улога у друштвима који улазе у конфликт или кроз њега пролазе.
Жене нису само жртве оружаног сукоба; оне преузимају различите улоге, попут
преживјелих, његоватељки, едукаторки, лидерки, хранитељки породица и миротворки.
Током оружаног сукоба, било по властитом избору, из нужде или силе, жене преузимају
нетрадиционалне улоге. Ово је посебно тачно у економском сектору, јер постају једине
његоватељке својих породица, или у сектору пружања социјалних услуга (нпр., здравство
и образовање) за заједнице које формални систем више не опслужује. Оне могу да се
ангажују и у подржавање и настављање насиља. Испитаници у истраживању Развојног
фонда Уједињених нација за жене (енгл. UNIFEM) у долини Фергана у Централној Азији,
на примјер, поредали су улоге жена у конфликту, при чему су прво ставили улогу
посматрачица, након чега су услиједиле улоге организаторки / директних учесница,
посредница, жртава и људског штитаvii.
Као што неке жене прибјегавају учешћу у насилном конфликту, исто тако не важи да су
сви мушкарци у конфликту агресори. Међутим, њима често пријети ризик регрутације у
оружане групе. Мушкарци и дјечаци на које утичу уски “мачо” модели вођства у неким од
друштава (нпр. војне вође) или они који имају мало изгледа за друштвену мобилност
(било због незапослености или очекивања да ће служити у војним структурама) немају
могућност да живе живот који сами одаберу.viii Мушкарци који не желе да учествују у
конфликту могу да буду издвојени за злостављање, затварање, па чак и смртну казну.
Такав третман непогодан је и за мушкарце и за жене.
Постојеће неједнакости и различите улоге током конфликта могу довести до тога да
мушкарци и жене доживљавају пријетње и рањивости на различите начине. Исти знакови
и појаве неће неопходно изазвати исту реакцију код мушкараца и жена. Програм система
раног упозоравања UNIFEM-а на Соломонским острвима јасно је дефинисао неке од
неподударности. Мушкарци су, на примјер, оцијенили међуетничке односе као висок
извор напетости, док су их жене оцијениле као средњи извор напетости. Ово може да
потврди претпоставку да су жене биле способније да одрже међуетничке савезе, чак и
током напетих времена, док су мушкарци остваривали јачу идентификацију унутар групе.ix
Међутим, треба примијетити да, када се врше та поређења, сам чин поређења свих
мушкараца са свим женама отклања могућност проналажења савеза између мушкараца и
жена. Како је раније у прегледу наведено, нису све жене једнаке. Немају исто васпитање,

нити дијеле исту културу и искуства. На њих су утицали фактори, попут друштвене класе,
етничког идентитета, религије, узраста или образовања, те стога имају различите
потребе, интересе и приоритете. Рана упозоравања су ефикаснија када је могуће узети у
обзир слојеве који постоје унутар групе, јер то може да помогне у утврђивању заједничког
дјеловања (синергије) преко етничких, класних, родних и других линија.
Родна анализа
Родна анализа се заснива на дефиницији рода као наученог и карактеристичног за
културу и заједницу. Разлике које су резултат тога воде родној подјели рада и родно
специфичним улогама и идентитетима који треба да се испитају и схвате. Без такве
анализе, важно знање које се користи за активности кроз циклус конфликта није доступно
и могуће је да се програми не заснивају на доказима. Умјесто тога, могу да буду погрешно
усмјерени на претпоставке о односима између мушкараца и жена. У том случају, мање је
вјероватно да ће се постићи жељени резултати.
Главни циљ родне анализе је да се открију политичке, социјалне и економске
неједнакости између мушкараца и жена, наглашавајући родно засноване коријене тих
неједнакости. Тако, родна анализа може да:
 води разумијевању основних узрока дисбаланса моћи и неједнакости између
мушкараца и жена [структуралне неједнакости]; и да
 објасни како мушкарци и жене проживљавају пријетње, рањивости и конфликт на
различите начине [неједнакости које се односе на конфликт].
Родна анализа може да покаже како ће различите улоге за мушкарце и жене током и
након конфликта такође утицати на њихов допринос превенцији конфликта и
постконфликтној реконструкцији. Родна експерткиња Анализе Мозер (Annalise Moser)
детаљно је испитивала ово питање, и закључила да новооткривене улоге жена током
конфликта имају утицај на њихов живот послије конфликта:
(…) и мушкарци и жене су проживљавали економске тешкоће током конфликта,
али за жене је ово значило да морају да преузму нове продуктивне улоге, “мушки
посао” и да постану главе домаћинства и хранитељке, док је то за мушкарце
значило губитак прихода и, у крајњој тачки, губитак статуса мушке главе куће и
хранитеља. На основу ових различитих искустава током конфликта, искуства
мушкараца и жена у миру такође су била различита. Мушкарци су извршили
поврат својих радних мјеста, улоге у заједници и самопоуздање, али за жене је
процес преузимања нових улога био трансформативан, и обично је резултовао
повећаним оснаживањем и статусом.x
Релевантни међународни правни оквир
Међународно право не само да подвлачи једнако учешће жена у реаговању на конфликт,
укључујући и СРУ, већ пружа и основ за развијање индикатора и анализа. Конвенција о
елиминацији свих облика дискриминације женаxi наводи да “дискриминација жена
крши принципе једнакости права и поштовања људског достојанства, [и] представља
препреку учешћу жена, на једнаким основима као и мушкарци, у политичком, социјалном,
економском и културном животу у својим државама.” Пекиншка декларација и
платформа за акцију наводи да је “пуно учешће [жена] у доношењу одлука, превенцији и
рјешавању конфликта и свим осталим мировним иницијативама суштинско за реализацију
трајног мира.”xii Овај закључак имао је одјека у Резолуцији Савјета безбједности

Уједињених нација (енгл. UNSCR) 1325, “Жене, мир и безбједност”, која поновно
потврђује “значајну улогу жена у спречавању и рјешавању конфликата и у изградњи мира,
и наглашава значај њиховог једнаког учешћа и пуног укључења у све напоре на одржању
и промоцији мира и безбједности, и потребу да се повећа њихова улога у доношењу
одлука у односу на спречавање и рјешавање конфликта.”xiii Будући да UNSCR 1325 не
садржи механизам за извјештавање о ефекту конфликта на жене и дјевојчице, то чини
UNSCR 1888, “Жене, мир и безбједност”. Донесена је у септембру 2009. године као
наставак на UNSCR 1820,xiv и позива генералног секретара Уједињених нација да разради
боље индикаторе за систематичније извјештавање да би се ушло у траг настајућим
обрасцима у коришћењу сексуалног насиља против жена у оружаном сукобуxv. ОЕБС је
заузврат потврдио своју опредијељеност за Пекиншку платформу и UNSCR 1325
позивањем на њих у Одлуци Министарског савјета ОЕБС-а бр. 14/05 Жене у
превенцији конфликта, управљању кризом и постконфликтној рехабилитацији xvi и
Одлуци Министарског савјета ОЕБС-а бр. 14/04, којом се усваја акциони план ОЕБСа за промоцију родне равноправности из 2004. године, која одређује инклузију жена у
превенцију конфликта као приоритетну.xvii (Људска права жена и начин на који су
повезана са СРУ тема су поглавља 4 овог прегледа.)
3. Системи раног упозоравања
Системи раног упозоравања омогућавају низу актера који имају неопходне информације
и стратегије да буду проактивни а не реактивни у односу на конфликт, те да буду
припремљени за конфликт и да позову на ране активности да би спријечили
конфликте.xviii
Системи раног упозоравања о конфликту (СРУ), као механизми предвиђања и
реаговања на конфликте прије њиховог избијања или ескалације, сматрају се
претпоставкама за ефикасно спречавање конфликта.xix Иако се, у идеалном случају,
1. Развијање
индикатора који могу
да допру до
специфичног контекста
конфликта

2. Прикупљање
информација
коришћењем
специфичних
индикатора

6. Заједничка
формулација
опција реаговања
5. Комуникација са
доносиоцима одлука,
подјела извјештаја о СРУ –
на међународном и домаћем
нивоу
4. Анализа информација

3. Провјера и потврђивање података

механизми раног упозоравања успостављају и спроводе прије избијања конфликта да би
се омогућила већа припремљеност, њихови принципи такође могу да се користе за
обуздавање конфликта када он већ избије, да би се (минимизовала) на најмању мјеру
свела људска патња и избјегао тзв. ефекат прелијевања. Током постконфликтне фазе,
СРУ може да се примијени за спречавање поновног избијања конфликта.

Различите стратегије СРУ: Временом су се појавиле четири генерације СРУ-а, које
првенствено варирају у складу с тим како и од стране кога се прикупљају и накнадно
користе информације. Прве три генерације усмјерене су на прикупљање и анализу
информација, док четврта генерација већи акценат ставља на оснаживање локалног
становништа да се боље припреми и реагује на пријетње усмјерене на становништво и
заједницу. Иако варирају у приступу, не постоји анализа која би наговијестила да је једна
ефикаснија од осталих. Једноставно сажете, представљене су овдје:
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** Системи раног упозоравања морају да буду ‘усмјерени на људе’: морају да подржавају и оснажују људе док се они сами штите. Да
би све обухватио, интегрисани приступ раном упозоравању мора да буде заснован на потребама, приоритетима, капацитетима и
културама оних који су под ризиком. Људи под ризиком морају да буду партнери у том систему, а не предмет његове контроле.xxi

Да закључимо, дефиниције раног упозоравања варирају али су уопштено све усклађене
када је у питању праћење, евидентирање, анализирање и преношење информација о
ескалирању конфликта ради подстицања изазваних реакција које спречавају или умањују
деструктивне посљедице.
Реакције на СРУ зависиће од оригиналне намјере успостављања програма (нпр. да би се
повећала екстерна пажња, успоставила шира припремљеност у заједници, позабавило
специфичним питањима итд.). Реакције обично одговарају актерима, јер су одређене
врсте реакција доступне само одређеним актерима. На примјер, економске санкције или
војна акција имају тенденцију да представљају кораке које могу успјешно да спроведу
државе или међународне/регионалне организације, док НВО-и и остали актери грађанског
друштва имају бољи приступ ширим масама, односно активностима заснованим на
заједници. Недавни развоји у области СРУ усмјерили су се више на рад са локалном
заједницом и омогућавање припремљености и флексибилности, а не на елаборирање
акција екстерних актера. Преговори нису ограничени на државе, али могу – и треба – да
буду изведени од стране мноштва актера. У идеалном случају, сви актери би требало да
заједно раде да би се ојачао колективни ефекат.
Примјери СРУ пројеката
 Државна канцеларија омбудсмана Колумбије примјењује СРУ који је узбуне давао
колумбијској армији, државној пoлицији и осталим државним институцијама у 254
навратаxxii. Фонд за жене Уједињених нација (UNIFEM) Колумбија удружио се 2007.
године са Канцеларијом омбудсмана на разради родно специфичних индикатора које
је требало интегрисати у СРУ. Приручник под називом: “Јер конфликт погађа.. али
погађа различито”xxiii сачинили су UNIFEM и Канцеларија омбудсмана, наглашавајући
препоручене индикаторе и објашњавајући зашто би род требало да буде укључен као
фактор.
 Развојни програм Уједињених нација (UNDP) Спречавање криза и опоравак у Европи и
Иницијатива CISxxiv редовно припрема извјештаје о раном упозоравању који се односе
на развој конфликта и на природне катастрофе у региону ОЕБС-а, укључивши и
југоисточну Европу. На примјер, извјештај UNDP-а из јуна 2007.xxv о Косовуxxvi, навео је
да је међу косовским српским становништвом већи проценат жена него мушкараца
показао интересовање да емигрирају са Косова, док је ситуација била обрнута за
несрпско становништво.
 UNIFEM CIS пројекат и закључни извјештај “Долина Фергана: тренутни изазови” (2005)
показује како се женска људска права и род могу да уврсте у студију о пријетњама и





рањивостима. Извјештај користи квалитативно и квантитативно истраживање и
закључује да “се жене сусрећу са знатним препрекама у овом региону, гдје не само да
постоје растуће сиромаштво и мало жена представљених у централним и локалним
властима, већ је дошло и до процвата многобројних патријархалних традиција и
постоји континуирана доминација мушкараца који контролишу главне економске
ресурсе.”xxvii Извјештај се закључује низом препорука за државне и регионалне
реакције.
Рано упозоравање о конфликту и механизам реаговања (енгл. CEWARN) представља
иницијативу Међувладиног тијела за развој (енгл. IGAD) које има седам чланица.
Иницијатива за циљ има промовисање мира и безбједности на територији Афричког
рога. Протоколxxviii наводи низ области у којима CEWARN може да прикупља
информације, укључивши конфликте око подручја за испашу и водних тачака,
кријумчарење, илегалну трговину и присилне миграције. Специфични индикаториxxix
разрађени су да се врши праћење конфликта у настајању; неки укључују и родну
перспективуxxx.
„Uсхaхidi“xxxi је софтвер који организацијама дозвољава да успоставе СРУ уз
коришћење једноставне информационе технологије. Софтвер сваком омогућава да
пријави инциденте путем SMS-а или интернета, и да добије информације тим истим
путем. Нуди широк опсег начина за интеграцију родне димензије, између осталог и
тако што омогућује да су и жене и мушкарци свјесни система који су покренути
коришћењем Uсхaхidia и да знају како да их користе.

4. Род у системима раног упозоравања
Дуготрајне дискриминаторске праксе могу да спријече жене да се током одвијања
конфликта укључе у структуре доношења одлука и у обликовање важних механизама
реаговања. Као резултат тога, недостају доприноси жена информисању, планирању и
користима од напора попут СРУ.

Жене немају улогу
у подацима

Жене немају улогу у
активностима

Жене не учествују,
нису оснажене, и
мања је
вјероватноћа да ће
уживати своја
људска права

Жене као актерке у СРУ
Да би се у СРУ интегрисао род, мора да постоји родни баланс између оних који планирају
СРУ, прикупљају податке и формулишу реакције.
Жене као испитанице: Механизми реаговања на конфликт још увијек треба да пређу дуг
пут у развијању и примјењивању ширег разумијевања безбједности која их не ограничава
на војна питања, нити игнорише људска права и права жена. Такво размишљање је
такође дефинисало шта садржи безбједносна информација и ко је пружа. Ово је често
спречавало жене од извјештавања о таквим информацијама, посебно жене које живе у
удаљеним подручјима. Ипак, перспективе жена непроцјењиве су – не само због тога што
без њих пратиоци неће у потпуности схватити ситуацију, већ и због тога што су жене
често прошле другачију социјализацију од мушкараца, и могу да доживљавају конфликт
на веома различите начине. Посљедица тога је да жене имају тенденцију да постављају

другачија питања и да се фокусирају на различите аспекте конфликтног циклуса, а тиме
могу да пруже различите и обогаћујуће перспективе раном упозоравању и превенцији
конфликта. Доприноси мушкараца и жена међусобно се надопуњују.
Жене као носитељке права: Социјалне неједнакости које постоје у претконфликтном
друштву типично се погоршавају у времену конфликта; нису изузетак ни оне између
мушкараца и жена. Неукључивање у СРУ може даље да погорша ове неједнакости пошто
се реакције развијају без стварног разматрања различитих потреба мушкараца и жена.
Треба да се препозна утицај постојећих родно заснованих односа моћи на ситуацију жена
током конфликта и на ниво уживања потреба људских права жена. Како је раније
наведено, мушкарци и жене доживљавају безбједност на различите начине и њихове
потребе да се осјећају безбједним другачије су. Локација је један од кључних фактора;
жене доживљавају несигурност на мјестима другачијим од оних на којим мушкарци
доживљавају несигурност. Познавање и разумијевање ових разлика и образаца
дискриминисања важно је када се разрађује реакција на податке СРУ, ради тога да
реакција ненамјерно не појача постојеће неједнакости и да допре до свих носилаца права
подједнако. Ово је чини ефикаснијом и даје јој могућност да се позабави темељним,
коријенским узроцима конфликта.
Дискриминација: Социјални, културни, економски и политички фактори произвели су
дискриминацију жена; обраћајући пажњу на ове факторе, могуће је да се боље разумије
како жене непропорционално пате (трпе) кршења људских права и како да се на то боље
одговори. Неке од користи таквог разумијевања укључују и способност да се:




изазову различита (и нова) питања о узроцима конфликта и његовим
ефектима на шири спектар друштва;
усмјери пажња на традиционално рањиве групе које су често циљ у раној
фази конфликтног циклуса, прије ширења насиљаxxxii; и
дозволи практичарима да промисле о различитим начинима на које
ескалација и насиље конфликта утичу на различите чланове заједнице
(мушкарце и жене).

Извјештавање о правима жена: У развијању и спровођењу СРУ-а, доносиоци политика и
практичари уопштено нису препознавали структурне, конфликтно специфичне, родно
засноване разлике између ситуација жена и мушкараца, схватања пријетњи и рањивости,
као и искустава. Неједнаке родне хијерархије, компромитирајуће ситуације жена,
неједнакост и угњетавање (опресија), све су то карактеристике друштва које може да буде
подложно или је већ укључено у конфликт.xxxiii Родно неутрална анализа или
извјештавање о кршењима људских права није увијек адекватно да се покажу различити
ефекти насиља на мушкарце и жене. Због тога што се пријетње сматрају не јавном него
приватном ствари (укључујући сексуално насиље и насиље у породици), те се често
схватају и третирају као неполитичка питања,xxxiv постоји ризик да СРУ извјештавање
непропорционално наглашава пријетње безбједности које утичу на мушкарце. Родна
анализа у СРУ, ипак, може да открије факторе који су повезани са кршењем права жена
који узрокују конфликт или су директни резултат конфликта. Нижи статус, који већина
жена уопште има у односу на већину мушкараца, може да узрокује да оне међу првима
доживе слабљење степена безбједности. На тај начин, њихова искуства могу
потенцијално да служе као наговјештај ширег оружаног сукоба. Важан корак у раду на овој
теми урађен је у септембру 2009. године када је Савјет безбједности УН-а донио
Резолуцију 1888 о женама, миру и безбједности. Њом се позива на детаљније и

систематичније извјештавање ради откривања токова сексуалног насиља над женама у
конфликту. Вриједи поновно рећи да праћење треба да обухвата економска, социјална и
културна права, као и грађанска и политичка права.
Структурни фактори: Праћење економских, социјалних и културних права даје знатан
увид у постојеће структурне факторе за дискриминацију. Међутим, веза између таквих
кршења и рода још увијек се често игнорише у контексту превенције конфликта;
изостављање ове везе може да одржава (перпетуира) стереотипе и потенцијално повећа
ризике са којима се жене у конфликту суочавају. Када државе почну да ограничавају
једнака права мушкараца и жена на уживање економских, социјалних и културних права,
повећавајући дискриминацију са којом се можда жене већ суочавају, ово може да постане
значајан индикатор повећане нестабилности. Стога је неопходно развити низ индикатора,
који такође обухватају економска, социјална и културна права као дио СРУ-а. Додатно,
избалансиранији тим има већу шансу за развијање разноврснијег сета индикатора за
праћење и бављење кршењем права.
Женска људска права на које утиче конфликтни циклус – прије избијања, током конфликта
и у периоду након њега – могу да обухватају сљедеће облике кршења: (Табела обухвата и
одабир релевантних референци.)
Облик
Ограничавање или губитак права на живот,
слободу и безбједност;
Намјерни и неконтролисани напади на
цивиле;
Родно засновано насиље;
Окрутни, нехумани и понижавајући третман;

Референце
 UDHR чл. 3, 5 и 12
 Женевска конвенција, Додатни
протокол I, чл. 57 и 58
 ICCPR чл. 6 (живот), 17
 ECHR чл. 8
 UNSCR 1325, став 10, UNSCR 1820,
UNSCR 1880 о женама, миру и
безбједности






Искључење из доношења одлука и
политичког учешћа;
Родно заснована дискриминација;
Губитак приступа учешћу;

ОЕБС-ов докуменат из Беча 1989.
ОЕБС-ов докуменат из Париза 1990.
ОЕБС-ов докуменат из Будимпеште
1994; Одлука VIII
ОЕБС-ов докуменат из Љубљане
2005; Одлука 15/05
ОЕБС-ов докуменат из Брисела;
Одлука 14/06








UDHR чл. 14
ICCPR чл. 3 и 26
CEDAW чл. 2 и 15
UDHR чл. 1, 2, 6, 7 и 21
UNSCR 1325, ставови: 1, 2, 4 и 15
Преамбула Повеље УН-а



ОЕБС-ов докуменат из Мадрида
1983; Принципи
ОЕБС-ов докуменат из Беча 1989;
Принципи





Ограничавање људског развоја;
Ограничење или губитак права на здравље
(медицинско, психолошко, сексуално);
Губитак приступа средствима за живот;
Губитак приступа социјалним службама и
социјалној заштити;
Губитак приступа активностима које стварају
приход;
Губитак приступа информацијама;

Губитак слободе у социјалном/сексуалном
животу (немогућност одабира сопственог
партнера, присилни бракови);
Повреда репродуктивног здравља;
Ограничење или губитак права на приватност
и породицу;
Присилна проституција;

Ограничење или губитак права на имовину;
Присилне деложације;

Недостатак приступа праведним судским
процесима;
Некажњавање родно заснованог насиља;
Недостатак правне накнаде, компензације;
Недостатак репарације за жене жртве;

Ограничавање слободе кретања;





ОЕБС-ов докуменат из Љубљане
2005; Одлука МС 14/05
ОЕБС-ов докуменат из Софије;
Одлука МС 14/04



UDHR чл. 23 и 25
CRSR чл. 17 и 23
ICESC чл. 6 (рад/зарађивање за
живот), 9 (социјална безбједност), 11
(животни стандард), 12 (физичко и
психичко здравље)
UNSCR 1325, пар. 8 и 9






ОЕБС Беч 1989.
ОЕБС Бон 1990.
ОЕБС Париз 1990.
ОЕБС Истамбул 1999; пар. 5.





UDHR чл. 12 и 16
ICESC чл. 10
ICCPR чл.15




ОЕБС Мадрид 1983.
ОЕБС-ов докуменат из Брисела 2006;
Одлука14/06





UDHR чл. 17
ECHR Протокол 1, чл. 1
CRSR чл. 21





ОЕБС Бон 1990.
ОЕБС Копенхаген 1990; став 9.6
ОЕБС Париз 1990.








ICCPR чл. 3 и 14
UDHR чл. 8 и 10
Римски статут, чл. 21(3)
Римски статут чл. 7(1)(г)
CRSR чл. 16
UNSCR 1325, став 11






ОЕБС Беч 1989; став 13.9
ОЕБС Копенхаген 1990.
ОЕБС Љубљана 2005; Одлука 15/05
ОЕБС Хелсинки 2008; Одлука 7/08



UDHR чл. 13

Присилно расељавање;




CRSR чл. 26
ICCPR чл. 12



ОЕБС-ов докуменат из Хелсинкија
1975.
ОЕБС-ов докуменат из Беча 1989;
став 20
ОЕБС-ов докуменат из Хелсинкија
1992; став 40



Ропство;
Неовлашћено притварање;
Обавезни рад;
Присилно регрутовање у оружане групе.



ICCPR чл. 8



ОЕБС-ов докуменат из Беча 1989;
став 23.1
ОЕБС-ов докуменат из Москве 1991;
став 23.1
ОЕБС-ов докуменат из Порта 2002.
ОЕБС Мастрихт 2003.
ОЕБС-ов докуменат из Брисела 2005;
Одлука 14/06






Међународни извори:
UDHR – Општа декларација о људским правима
CRSR – Конвенција о статусу избјеглица
ICESC – Међународни споразум о економским, социјалним и културним правима
ICCPR – Међународни споразум о грађанским и политичким правима
CEDAW – Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена
Римски статут Међународног кривичног суда
Резолуције Савјета безбједности УН-а о женама, миру и безбједности
ОЕБС:
ОЕБС-ов докуменат из Хелсинкија 1975: Сарадња у хуманитарној и другим областима
ОЕБС-ов докуменат из Мадрида 1983: Питања у вези са безбједношћу у Европи
ОЕБС-ов докуменат из Беча 1989: Питања у вези са безбједношћу у Европи
ОЕБС-ов докуменат из Беча 1989: Сарадња у хуманитарној и другим областима
ОЕБС-ов докуменат из Копенхагена 1990.
ОЕБС-ов докуменат из Париза 1990: Ново доба демократије, мира и јединства
ОЕБС-ов докуменат из Москве 1991.
ОЕБС-ов докуменат из Хелсинкија 1992. Одлука VI: Људска димензија
ОЕБС Истамбул 1999: Повеља за европску безбједност II: заједнички изазови
ОЕБС Порто 2002: Декларација о трговини људима
ОЕБС Мастрихт 2003: Одлука о трговини људима
ОЕБС-ова одлука МС 14/04 – Министарска одлука из Софије бр. 14/04 2004. ОЕБС
Акциони план за промоцију родне равноправности
ОЕБС-ова одлука МС 14/05 – Министарска одлука из Љубљане бр. 14/05 о женама у
спречавању конфликта, управљању кризом и постконфликтној рехабилитацији
ОЕБС-ова одлука МС 15/05 – Одлука Министарског савјета из Љубљане бр. 15/05 о
превенцији и борби против насиља над женама

ОЕБС-ова одлука МС 14/06 – Одлука Министарског савјета из Брисела бр. 14/06:
Повећање напора у борби против трговине људима, укључујући и радно искоришћавање,
кроз свеобухватан и проактиван приступ
ОЕБС-ова одлука МС 7/08 – Одлука Министарског савјета из Хелсинкија бр. 7/08. Даље
оснаживање владавине права у подручју ОЕБС-а
Кораци према интегрисању родне димензије у системе раног упозоравања
Успостављање система раног упозоравања са родном перспективом захтијева добро
промишљену стратегију, адекватно развијену методологију и распрострањено учешће.
ODIHR-ов други преглед о СРУ позабавиће се детаљније начином формулисања
индикатора који укључују род. Три кључна концепта – питати, евалуирати и објаснити –
доприносе развијању питања неопходних за прикупљање података потребних за
развијање одговарајућих одговораxxxv.
Евалуирати структурне и с конфликтом
повезане неједнакости и кршења људских
права у односу на то како она утичу на
мушкарце и жене
Питати како на мушкарце и жене утиче
конфликт: које су посљедице и пријетње
које проживљавају у односу на
међународно хуманитарно право?

Објаснити улоге, искуства, потребе и
капацитете жена и мушкараца у
конфликту.
Родна анализа може да се користи да се
боље објасне фактори који генеришу
слабости.

Како ова питања помажу да се добије
евалуација нивоа и могућности пријетње
што онда може да се користи као основ за
формулисање препорука?

5. Сажетак


Сви људи – мушкарци и жене – треба да се сматрају носиоцима права и, тиме,
једнаким и активним учесницима у развијању и спровођењу система раног
упозоравања да би омогућили заштиту њихових права током конфликтног периода;



Род осликава различите потребе, као и различито схватање потреба и интереса
(мушкарци и жене различито доживљавају безбједност), и стога може да буде
користан у системима раног упозоравања да генерише детаљнију слику и потпунији
одговор;



Системи раног упозоравања треба да узму у обзир велику разноврсност улога које
жене имају у контексту конфликта, укључивши политичку, економску и социјалну
сферу;



Укључивање родне перспективе у системе раног упозоравања означава подједнако
ослањање на мушкарце и жене као посматраче понашања других, као и омогућавање
да пријетње/кршења против жена имају улогу у извјештавању;



Комплетнија слика ризика у вези са конфликтом или опажених ризика са којима
заједница може да се суочи даје основ за бољу обуку за све да би препознали такве
ситуације и благовремено на њих одговорили;xxxvi



Укључивање родне перспективе у системе раног упозоравања биће ефикасније за
ангажовање свих у припремању за конфликт и планирању накнадних активности које
ће допријети до / утицати подједнако на мушкарце и жене;



Родна анализа такође може да помогне у испитивању односа између мушкараца и
жена да се избјегне наставак предконфликтних норми и дискриминаторских политика
које су засноване на неразумијевању родних улога;



Системска интеграција родне перспективе у прикупљање информација и анализе
омогућава укључивање информација и о ситуацијама жена и мушкараца, укључујући
њихове појединачне нивое уживања људских права, приступ заштити и контроли над
ресурсима.



Системи раног упозоравања треба да наставе разматрање, не само података о
догађају (тј. извјештавање о једном догађају), већ и темељне, и структуралне факторе;
и



Родно сензитивни системи раног упозоравања могу да пруже вриједне, родно
засноване податке/анализе ширем броју актера укључених у спречавање конфликта и
изградњу мира да помогну у омогућавању ширег и равноправнијег ефекта на
цјелокупно становништво.
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