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МОДУЛ 1:
УВОД У РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ

ИНФО-СЕСИЈА 1.1.:
ПРОБЛЕМИ РОДНЕ РАДНОПРАВНОСТИ

Род
 Друштвено конструисан
 Научен кроз процесе социјализације
 Условљен временом и местом
 Промењив
 Део ширег друштвено-културног
контекста

Интерсекционалност рода
«Род је хијерархијска категорија и производи
неједнакости које се пресецају са другим друштвеним и
економским неједнакостима.
Родно заснована дискриминација испресецана је са
другим факторима дискриминације, као што су етничка
припадност, имовински статус, инвалидитет, старост,
место становања, родни идентитет и сексуална
оријентације, између осталог.

То се зове интерсекционалност.»
СЗО Светска здравствена организација, https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1

Родни стереотипи
”.. Родни стереотипи су (уствари) претходно постојеће идеје
које
насумично
приписују
мушкарцима
и
женама
карактеристике и улоге које су одређене и ограничене
припадништву родом. Постојање полних стереотипа може да
ограничи развој природних талената и способности дечака и
девојчица, жена и мушкараца, њихова образовна и
професионална искуства као и животне могућности уопште.
Стереотипи о женама су резултат и узрок дубоко укорењених
ставова, вредности, норми и предрасуда о женама. Они се
користе да би оправдали и одржали историјске односе
надмоћи мушкараца над женама као и сексистичке ставове
који представљају препреку за унапређење положаја жена ...”
(ЕИРР, 2020, стр. 1).

Родна равноправност
“... односи се на једнака права, одговорности и могућности
мушкараца и жена и девојчица и дечака. Једнакост не значи
да ће жене и мушкарци постати исти, већ да права,
одговорности и могућности жена и мушкараца неће зависити
од тога да ли су рођени као жене или као мушкарци. Родна
равноправност подразумева да се узимају у обзир интереси,
потребе и приоритети и жена и мушкараца, уз препознавање
различитости појединачних група мушкараца и жена.
Равноправност између жена и мушкараца посматра се и као
питање људских права и као предуслов за одрживи развој
усмерен ка људима и као показатељ тог развоја …” (ЕИРР,
2020, стр. 1).

Интеграција родне димензије
“... Системско разматрање разлика које постоје у условима,
ситуацијама и потребама жена и мушкараца у свим политикама и
деловањима
Заједнице.
Интеграција
родне
димензије
је
(ре)организација, унапређење, развој и евалуација свих процеса
израде политика, тако да актери који су и иначе укључени у израду
политика инкорпорирају перспективу родне равноправности у све
политике на свим нивоима и у свим фазама. Укључивање родне
перспективе је процес процене импликација за жене и мушкарце
сваке планиране активности, укључујући законе, политике и програме,
у свим областима и на свим нивоима. То је начин да проблеми који
муче жене, као и мушкарце, као и њихова искуства, постану
интегрална димензија осмишљавања, спровођења, праћења и
евалуације политика и програма у свим политичким, економским и
друштвеним сферама тако да жене и мушкарци подједнако могу да
уживају у погодностима које оне доносе и спрече понављање
неравноправности. Крајњи циљ је да се постигне родна
равноправност ….” (ЕИРР, 2020, стр. 1).

Родно осетљиво
буџетирање
Родно осетљиво буџетирање може се
посматрати као стратегија да се примени
интеграцију родне димензије у процес
финансијског планирања буџета.

ИНФО-СЕСИЈА 1. 2:
РОДНИ СТЕРЕОТИПИ

Родни стереотипи у ЕУ

Евробарометар (2017) Родна равноправност 2017 Родна равноправност,
стереотипи и жене у политици

Родни стереотипи могу се видети и на пољу
Терцијалног образовања и истраживања
 Родни стереотипи као препрека да се постигне већа родна равноправност
 До тренутка када напуне 15 година, од дечака и девојчица се очекује да остваре
каријере у стереотипно родно одређеним областима, без обзира на предмете у
којима постижу најбоље резултате (OECD, 2017).
 Показало се да имплицитни стереотипи о науци спречавају
самоидентификовање младих жена са МИНТ академским предметима
(математика, инжењерство, наука и техника) и да такође негативно утичу на
њихову представу о самима себи и њиховом интересовању за одређене
предмете. То онда спречава ученице да одаберу науку као главни предмет
студирања и одлуче се за каријеру у науци.
 Постоји подзаступљеност младих жена у МИНТ академским предметима
(математика, инжењерство, наука и техника). Жене чине мање од 20%
пријављених на програме из информационих технологија на терцијалном нивоу
у земљама Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и само око 18%
пријављених на такве програме из инжењерства. OECD (2017). У потрази за
родном равноправношћу: Борба са ветрењачама (Париз: Издавачка кућа OECD)
(OECD (2017). The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle. Paris: OECD Publishng).

ИНФО-СЕСИЈА 1. 3.:
БРОЈЧАНИ ПОДАЦИ О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ У СВЕТУ И У ЕУ
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Јаз у погледу родне равноправности који тек треба затворити

УКУПАН РОДНИ ЈАЗ: У односу на 100% пун ниво родне равноправности на
глобалном нивоу, Индекс родне неравноправности Уједињених нација износи
56.1% (2018), Глобални извештај о родном јазу указује на 68.6% (2020), Индекс
родне равноправности Циљева одрживог развоја показује 65.7% (2019).
Извор: Програм за развој Уједињених нација (2019) Програм за развој Уједињених нација Извештаји о људском развоју
Подаци о људском развоју (1990 – 2019) – Индекс родне равноправности
Светски економски форум (2018) Светски економски форум Извештај о глобалном родном јазу 2020
Једнаке мере 2020 (2019) Упрежући моћ података у циљу остваривања родне равноправности. Увод у Индекс родне
равноправности Циљева одрживог развоја 2017 – 2022 (Equal Measures 2020 (2019) Harnessing the power of data for gender
equality. Introducing the 2017 EM2022 SDG Gender Index)

Колика је родна равноправност
у Европи данас?
Западна Европа

76,7%

Северна Америка

23,3%

66,1%

32,9%

Латинска Америка и Кариби

68,0%

32,0%

Источна Европа и Централна Азија

68,5%

31,5%

Источна Азија и Пацифик

71,5%

28,5%

Подсахарска Африка

72,1%

27,9%

Јужна Азија

72,9%

27,1%

Блиски Исток и Северна Африка

62,1%
0%

20%

Родни јаз који је затворен

37,9%
40%

60%

80%

100%

Родни јаз који тек треба да буде затворен

РОДНИ ЈАЗ у Европи: Европа је увек међу регионима са највишим индексима у свету. При садашњој

стопи развоја, свет би могао да достигне пуну родну равноправност у року од 99,5 година,
Западна Европа за 54,4 година, за 59 година у Латинској Америци и на Карибима, за 71 и по година
у Јужној Азији, за 140 година на Блиском Истоку и у Северној Африци и за 151 година у Северној
Америци и за 163 године у Источној Азији и на Пацифику.
Извор: Светски економски форум (2020) Светски економски форум Извештај о глобалном родном јазу 2020

Колика је родна равноправност
у главним областима живота?

Глобални индекс родног јаза
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Под-индекс РОДНИ ЈАЗ: С обзиром на то
четири под-индекса Глобалног извештаја
о родном јазу 2020, родни јаз је већ
завршен на нивоу читавог света у
областима које обезбеђују неку врсту
репродуктивних активности и активности
бриге о другима, као што су Здравље и
дуговечност (затворен на нивоу 95,7%) и
Образовна постигнућа (96,1%), док
области ближе активностима које се тичу
проактивних активности откривају да још
увек предстоји дугачак пут до постизања
родне равноправности: јаз је затворен на
нивоу од само 58.8% када је реч о подиндексу Учешће и могућности у
економији, а са само 24.7% у погледу
под-индекса Политичког оснаживања.

Родни јаз тек треба да буде затворен

Извор: Светски економски форум (2020) Светски економски форум Извештај о глобалном родном јазу 2020

Родна равноправност у ЕУ:
кућни послови
Кућни послови

• Жене проводе 22 сата недељно радећи ове послове, мушкарци
проводе 9 сати недељно
• 80% старања о другим особама обављају неформални
неговатељи. 75% њих су жене

Извор: Европска комисија (2020) Унија једнакости: Стратегија родне равноправности 2020-2025

Родна равноправност у ЕУ:
тржиште рада
Родни јаз на
тржишту рада

• 11,6% је разлика између стопе запослености жена и
мушкараца у ЕУ
• Жене чине 10% радница у грађевини, 25% радница у
земљорадњи, шумарству, рибарству и у сектору транспорта
• Мушкарци чине 25% радне снаге у образовању и 20% радника у
областима људског здравља и социјалног старања

Извор: Европска комисија (2020) Извор: Европска комисија (2020) Унија једнакости: Стратегија родне равноправности 2020-2025

Родна равноправност у ЕУ:
Сегрегација у образовању
•

Родна сегрегација
у образовању и
запошљавању

•

•
•

У земљама Организације за економску сарадњу и развој (OECD) 1 од 4
студената МИНТ академских дисциплина који постижу најбоље успехе
очекују да остваре каријеру као инжењери или научници, а само 1 од 6
студенткиња
1 од 3 девојчица очекују да се запосле у области здравства, а само 1 од 8
дечака
Удео мушкараца који раде у дигиталном сектору је 3.1 пута већи него удео
жена
Само 22% програмера у области вештачке интелигенције су жене

Родна једнакост у ЕУ:
Родни јаз у платама
Родни јаз у платама

• 15,7% родног јаза у платама у ЕУ
• 30,1% родног јаза у пензијама у ЕУ

Извор: Европска комисија (2020) Унија равноправности: Стратегија родне равноправности 2020 – 2025 COM (2020)

Родна једнакост у ЕУ:
Доношење одлука и политике
Родни јаз у
доношењу одлука
и политикама

• Жене чине 7,5% председника одбора и 7,7% генералних
директора у највећим компанијама ЕУ које су излистане на
берзи
• 32,2% чланова националних парламената у ЕУ су жене

Source: European Commission (2020). A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025, COM(2020)

Родна равноправност у ЕУ:
Насиље над женама
Насиље над женама

• 33% жена у ЕУ доживеле су физичко и/или сексуално насиље
• 22% жена у ЕУ доживеле су насиље од стране интимног
партнера
• 55% жена у ЕУ биле су сексуално узнемираване

Извор: Европска комисија (2020) Унија равноправности: Стратегија родне равноправности 2020 – 2025 COM
(2020)

Родна равноправност у истраживању:
докторанди и послови у области
науке и технологије
Жене су достигле удео од 47,9% свршених докторанада
на нивоу ЕУ 2016. године, 68% свршених докторанада у
образовању, удео од 21% радне снаге у информационим
и комуникационим технологијама и 29% радне снаге у
ИКТ сектору.

ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАНИМАЊА И ТЕХНИЧАРИ
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Извор: Европска комисија, Генерални директорат за истраживање и иновације (2019), Подаци који се тичу жена 2018

Родна равноправност у истраживању:
истраживачи
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Радни услови у којима раде различити истраживачи представљају доказ
о већем присуству жена међу онима који раде пола радног времена (13%
жена и 8% мушкараца) и онима који имају „прекарну“ врсту запослења
(8,1% жена и 5,2% мушкараца), док је родни јаз у платама достигао удео
од 17% мањих плата за жене у односу на мушкарце (2014. године).
Извор: Европска комисија, Генерални директорат за истраживање и иновације (2019) Извештај о подацима који се тичу жена
2018

Родна равноправност у истраживању:
академска каријера
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ЗВАЊЕ Ц

ЗВАЊЕ Б

ЗВАЊЕ A

У МИНТ дисциплинама (математика, инжењерство, наука и технологија), каријерни
јаз између жена и мушкараца још је већи: жене представљају 37% студената
докторских студија, 39% свршених докторанада и 15% научних саветника.
Раскорак у погледу каријере такође утиче на учешће жена у процесу одлучивања:
2017. године, жене су представљале 22% руководилаца институција у сектору
високог образовања у ЕУ, 27% чланова Надзорних или Управних одбора
истраживачких организација и само 20% председника Надзорних или Управних
одбора.
Извор: Европска комисија, Генерални директорат за истраживање и иновацију (2019), Извештај о подацима који се тичу жена 2018

Родна равноправност у истраживањима:
публикације
ПУБЛИКАЦИЈЕ У СВИМ ОБЛАСТИМА
ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Ж; 32,0%
32%
М; 68,0%
68%

1:3

Значајан родни јаз такође постоји у погледу резултата истраживања и
иновације, јер је, између 2013. и 2017. године, само 32% публикација
у свим пољима истраживања и развоја комбиновано имало жене као
ауторе, са нешто већом концентрацијом у областима медицинских и
пољопривредних истраживања. Када је реч о пријави патената,

однос жена и мушкараца је у просеку нешто изнад један према три,
док је успех у пријавама за додељивање средстава за истраживање
нешто већи када су у питању мушки лидери истраживачких тимова, за
3%.
Извор: Европска комисија, Генерални директорат за истраживање и иновацију (2019), Извештај о подацима који се тичу жена, 2018.

ИНФО-СЕСИЈА 1.4:
ПРЕКРЕТНИЦЕ У ПОГЛЕДУ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ

Патријархални систем
до 18. века
МУШКАРЦИ: Доминирају у јавном домену услед
преовлађујућег располагања ресурсима, власништвом,
плаћеним радом, политичким вођством и моралним
ауторитетом.
ЖЕНЕ: Од њих се очекује да испуне све захтеве
приватне сфере, старајући се о деци и старијима,
обављајући кућне послове.
⍰ Немају контролу над својим телима или над
рођењем деце,
⍰ Не могу да реагују на мушко насиље
⍰ Немају приватно власништво нити право
наслеђивања
⍰ Немају грађанска права нити гласачко право
⍰ Немају образовање
⍰ Имају на располагању само слабо плаћен рад ван
оквира своје породице

Индустријска револуција
18. и 19. века
⍰

⍰
⍰

⍰

⍰
⍰

Снажан индустријски и економски раст
Нови капиталистички систем
Друштвене промене: масовни излазак из
земљорадничког начина живота и интензивна
урбанизација
Људи из радничке класе су били слабо плаћени
(жене још слабије него мушкарци) и радили су у
врло тешким и нездравим условима рада
Раднички протести и борбе за равноправнији
положај
Успон политичких покрета инспирисаних
марксизмом и социјализмом.

ЖЕНЕ:
⍰ Плаћено масовно тржиште рада у радничким
халама замењује њихове традиционалне кућне
послове (нпр. текстилна или прехрамбена
индустрија)
⍰ Повећање обима кућних послова да би се
задовољиле потребе радничких породица
⍰ Нова свест о радном статусу и правима

Први талас феминизма:
сифражеткиње
Феминизам првог таласа у 19. и 20. веку
фокусирао се на борбу против законске
неравноправности, углавном на женско
право гласа. Покрет сифражеткиња започео
је 1886. – 1887. године и борио се за женско
право гласа. Прва земља која је признала
универзално гласачко право и мушкарцима
и женама био је Нови Зеланд 1893. године,
затим је следила Аустралија 1902. године,
Велика Британија 1918. године и Сједињене
Државе 1920. године.

Други светски рат:
Током Првог, и посебно током Другог светског рата:
⍰

⍰

Многе жене су ушле на тржиште рада, често
замењујући мушкарце за покретним тракама у
наменској индустрији
Учествовале у рату као партизанке у неким земљама
или у неборбеној војној служби у другим земљама.

Упркос томе што су после рата многе жене упућене назад
на своје кућне послове, њихова друштвена свест и осећај
грађанства наставио је да расте, као и њихов ангажман у
политичким и друштвеним борбама за већу родну
равноправност у све већем броју области.

Други талас феминизма:
ДРУГИ ТАЛАС ФЕМИНИЗМА
(1960е – 1980е) проширио је
дебату
да
измени
традиционалне родне улоге у
равноправнији модел, значајно
оснажујући
улогу
жена
у
друштву,
политици
и
у
економији. Већина западних
земаља усвојила је важне
законе о родној равноправности
на раду, у породици, увела
могућност развода и абортуса.
Социјална, породична и људска
права развијена су паралелно са
порастом
удела
жена
на
тржишту рада и остварила су
значајан помак у породичним
правима,
културним
неједнакостима,
родним
нормама и улози жена у
друштву.

Трећи талас феминизма
Од 1990их до 2000их:
Глобализација, конзумеризам,
неолиберални систем и светска
капиталистичка економија.
Жене:
Индивидуалистички
приступ
феминизму, углавном развијен
на личном нивоу у каријерном
оснаживању жена.
На теоријском нивоу разликује
се трећи талас феминизма, који
започиње
1990их
година,
усредсређује се углавном на
критику
другог
таласа
и
постструктуралистичка
тумачења рода и сексуалности
који иду даље од бинарних
категорија
мушкости
и
женскости, а осим тога и на
интерсекционаност расе и рода.

Историја жена у науци (1):
⍰
⍰

⍰

⍰

Средњевековни транскрипт
Еуклидових Елемената (око
1310. године нове ере), која
приказује жене како подучавају
геометрију

⍰

У раним цивилизацијама жене су
биле ангажоване у области медицине
У античкој Грчкој, жене су могле да
студирају филозофију природних
наука
У 1. и 2. веку нове ере, жене су биле
активне у студијама прото-науке
алхемије
У Средњем веку, жене су своје
истраживачке и научне таленте
углавном могле да развијају у
верским манастирима
У 11. веку су настали модерни
универзитети, али су жене биле
искључене из њиховог рада

Хипатија из Александрије

Историја жена у науци (2):
⍰

⍰

⍰

⍰
Елена Лукреција
Корнаро Лоредан
Пископија

У раним модерним временима жене
су
се
бавиле
истраживањем
углавном
у
ботаници
ван
академских установа
1678. године, Елена Лукреција
Корнаро Лоредан Пископија била је
прва жена на свету која је
дипломирала (филозофију)
1732. године, Лаура Баси била је
прва жена у свету која је стекла
универзитетско звање у научној
области и била је прва жена
професор физике
У првој половини 19. века, жене су
по први пут могле да студирају прво
на женским колеџима, а касније су
почеле да им стоје на располагању и
могућности истраживања

Лаура Баси

Жене и Нобелова награда:

„..Нобелова награда и Награда у економским наукама додељене су женама 58 пута
од 1901. до 2020. године. Само једна жена, Марија Кири, добила је ову награду два
пута, 1903. године за физику и 1911. године за хемију. То значи да је укупно 57 жена
добило Нобелову награду од 1901. до 2020. године“ у односу на 873 мушкарца.
https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/

ИНФО-СЕСИЈА 1.5:
ОСНОВНЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ,
СПОРАЗУМИ И ЗАКОНИ О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ

Конвенције и међународни споразуми
о родној равноправности:
⍰
⍰
⍰
⍰
⍰
⍰

Конвенција о политичким правима жена (1954. године)
Конвенција о отклањању свих облика дискриминације жена
(CEDAW) (1979.)
Декларација о елиминацији насиља над женама (1993.)
Пекиншка декларација и платформа за акцију (PPA) (1995.)
Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и
насиља у породици (Истанбулска конвенција) (2014.)
Париски споразум (у складу са Оквирном конвенцијом Уједињених
нација о климатским променама) (2015.)

ЧЕТИРИ СВЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ЖЕНАМА које су организовале
Уједињене нације
1975. Мексико Сити
1980. Копенхаген
1985. Најроби
1995. Пекинг

Пекиншка декларација и Платформа за акцију:
Оснаживање и Интеграција родне димензије

Пекиншка Платформа за акцију
12 кључних области које изазивају
забринутост
• Жене и сиромаштво
• Образовање и обука
жена
• Жене и здравље
• Насиље над женама
• Жене и оружани сукоб
• Жене и привреда

• Жене на власти и у
одлучивању
• Међународни
механизми за
побољшање положаја
жена
• Људска права жена
• Жене и медији
• Жене и животна
околина
• Женско дете

Четврта светска конференција о
женама, одржана у Пекингу 1995.
године, уз учешће 17.000 званица,
30.000 активиста и 189 влада, и
данас представља прекретницу у
светским стратегијама и визији
родне равнправности. Пекиншка
декларација и Платформа за акцију
које су покренуте на завршетку
Конференције осмишљавају оквир
глобалне стратегије за родну
равноправност која се ослања на
два главна стуба: интеграција родне
димензије и родно оснаживање, уз
издвајање
дванеаест
кључних
области као главних приоритета за
деловање влада.

Агенда 2030 за одрживи развој:
17 циљева

Посвећеност светских влада томе да искорене сиромаштво и постигну
одрживи развој до 2030. године. Међу 17 Циљева одрживог развоја и
169 посебно одређених циљева које треба постићи до 2030. године,
Родна равноправност укључена је и као посебно одређени циљ
(Циљ бр. 5) и као циљ који се прелама са другим посебно одређеним
циљевима.

ИНФО-СЕСИЈА 1.6:
АНГАЖМАН ЕУ НА ПОЉУ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ У АКАДЕМСКОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ И ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА

Посвећеност ЕУ родној равноправности
 Римски уговор (1957.) којим се оснива Европска економска заједница, у члану
119 (сада члан 141 уговора o Европској заједници) којим се осуђује
дискриминација на основу пола и афирмише принцип једнаког награђивања
мушке и женске радне снаге за рад једнаке вредности.
 Интензивно законодавство Европске уније о родној равноправности, које је
углавном усвојено и у законодавству држава чланица ЕУ, бави се питањима
родне равноправности као што су социјално старање, безбедност и здравље
на раду трудница, запошљавање и занимања, сексуално узнемиравање,
родитељско одсуство, самозапошљавање, трговина људима, права, подршка
и заштита за жртве злочина.
 Пресуде Суда правде Европске уније биле су важне за унапређивање
равноправности између мушкараца и жена.
 Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у
породици (Истанбулска конвенција, 2014.), први правно обавезујући
међународни инструмент за спречавање и борбу против насиља над женама
и девојчицама на међународном нивоу.

Посвећеност ЕУ родној
равноправности: Нова стратегија
родне равноправности 2020 – 2025
Нова Стратегија родне равноправности 20202025 даје обрисе главних стубова деловања
ЕУ у блиској будућности тиме што у
потпуности прихвата постигнућа у оквиру
Циљева одрживог развоја и усредсређује се
на једнаке могућности жена и мушкараца као
средство да се вреднују различитости и да се
оствари социјални и економски раст ЕУ.
Европска комисија (2020). Саопштење Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском
комитету за економска и социјална питања и Комитету региона.
Унија једнакости: Стратегија родне равноправности 2020 – 2025, COM (2020) 152 коначна верзија 5. март
2020. http://eurlex.europa.eu/legal-contemp/EN/TXT/PDF/?url=CELEX:52020DOS152&from=EN

Нова стратегија родне равноправности
2020-2025 усваја следеће приступе
1. Интеграција родне димензије, укључивањем
родне перспективе у све области политике, на
свим нивоима и у свим фазама,
2. Интерсекционалност, суочавајући се са
вишеструким врстама дискриминације са којима
се сусрећу жене на основу својих личних
својстава као што су раса, инвалидност,
сексуална оријентација, старост итд.
3. Додељивање средстава тиме што се стављају на
располагање специфични ресурси за пројекте
који имају везе са родном равноправношћу, а који
се финансирају кроз већину програма ЕУ.

Главни циљеви стратегије Европске
комисије о родној равноправности у
политици истраживања и иновација
 Подстицање равноправности у научним
каријерама
 Обезбеђивање уравнотеженеc
заступљености полова у процесима
доношења одлука и руководилачким телима
 Интегрисање родне димензије у садржај
истраживања и иновација

ЕУ Стратегија родне равноправности
2020 – 2025 и Планова остваривања и
унапређења родне равноправности
На пољу истраживања и иновација, Комисија је увела нове
мере како би ојачала родну равноправност у Хоризонту
Европа, као што су:
● Услов плана родне равноправности (у случају да је
предлог одабран за финансирање, неопходно је да има
План
остваривања
и
унапређивања
родне
равноправности (са минималним захтевима) пре нешто
што добије потпис за одобравање средстава),
● Иницијатива да се повећа број младих технолошких
фирми које предводе жене,
● Финансирање истраживања рода и интерсекционалности
такође ће бити омогућено.

МОДУЛ 2:
УВОД У
РОДНО ОСЕТЉИВО
БУЏЕТИРАЊЕ

ИНФО-СЕСИЈА 2. 1.:
Увод у родно осетљиво буџетирање

Шта је родно осетљиво буџетирање
Главни циљ
родно осетљивог
буџетирања је
родна равноправност.

„...Родно осетљиво буџетирање је примена интеграције
родне димензије у буџетски процес. То значи родно
засновану
оцена
буџета,
укључивање
родне
перспективе у све нивое буџетског процеса и
реструктуирање прихода и расхода како би се
унапредила родна равноправност...“ (Савет Европе,
2005., стр. 10).

ЗАШТО родно осетљиво буџетирање?
Главна сврха:
увести родну
равноправност у
буџетски процес.
Специфични разлози:
⍰ Одлуке које се тичу образовања, каријере, запослења,
живота, али такође и добробити и права људи не могу се
спровести без одговарајуће доделе ресурса. Новац је главни
кључни фактор да би се одлуке претвориле у стварност и
у правом светлу открива стварне намере доносиоца одлука.
⍰ Буџет није неутрално средство, већ одражава постојећу
расподелу моћи у оквиру друштва између мушкараца и жена.
Буџетски циклус и процес углавном структуришу мушкарци,
чиме изражавају мушку скалу вредности, принципе, главне
проблеме и приоритете.

ЗАШТО УВЕСТИ РОДНО ОСЕТЉИВО
БУЏЕТИРАЊЕ У ИСТРАЖИВАЧКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА?
Родно осетљиво буџетирање нуди:
⍰ Истраживачким
организацијама
и
институцијама
средство
самооцењивања како би повећали свест о утицају финансијских одлука
на родну димензију.
⍰ Професорима,
истраживачима, студентима и другим укљученим
актерима свест о пажњи коју истраживачке организације посвећују
овом питању.

.

Бити свестан нивоа утицаја буџета
истраживачких организација на родну
димензију представља први корак да
се започне процес осмишљавања
родно осетљивијих стратегија да би се
развио пун потенцијал и таленат
сваке особе која је укључена у рад
истраживачких организација на било
ком нивоу.

.

Четири специфична циља родно
осетљивог буџетирања

1. Да промовишу једнаке шансе, ефикасност и делотворност у
планирању и имплементацији политика истраживачких
организација;
2. Да погодују транспарентности у расподели и прерасподели
јавних ресурса;
3. Да повећају свест кроз пружање информација и обухватање
свих укључених актера (заинтересоване јавности);
4. Да повећају развој људских способности из перспективе
равноправности.

1. Да промовишу једнаке шансе,
ефикасност и делотворност
⍰

Једнаке шансе

⍰

Ефикасност

Делотворност

⍰

.

Једнаке шансе: пажња према буџетирању
који једнако обраћа пажњу на све, обезбеђује
да родна равноправност буде и посебан циљ
и индикатор политика истраживачких
установа.
Ефикасност: родне разлике воде до све
већих губитака у економској ефикасности и
људском развоју, посебно у одлукама
политике које се односе и на приходе и на
расходе.
Делотворност: се односи на способност
политика да постигне резултате. У родно
осетљивом приступу, оцењује се политичка
способност да се родне разлике неутралишу
у односу на зацртане циљеве.

2. Да погодују транспарентности у
расподели и прерасподели јавних
ресурса.
Овај циљ из родне перспективе
препознаје општу тенденцију
усредсређивања на
рачуноводство, захтевајући од
свих институционалних тела,
органа одлучивања и
административних тела
истраживачких организација да
дају пуно објашњење својих
активности укљученим актерима.

3. Да повећа свест кроз пружање
информација и обухватање свих укључених
актера (заинтересоване јавности);

⍰

.

Транспарентност у буџетском процесу може се адекватно
развити уколико се подржи и партиципативни процес за
укључивање заинтересоване јавности. Јавне консултације или
родно равноправно учешће заинтересоване јавности у процес
израде, надзора спровођења и евалуирања буџета може да
представља важан извор родне равноправности и у оквиру
истраживачких организација.

4. Да поспеше развој људских
способности из родне
перспективе (1).
„Развој треба да се усредсреди на људе, а не на економију“
„Добар живот је
онај у коме особа
може да
функционише не
само у
биолошком
смислу, већ и
тиме што ће
имати способност
избора и
доношења
одлука.“

Теорија способности не придаје
важност добрима или задовољству
које произилазе из добара; она ставља
нагласак на људске прилике да
искористи добра да би се постигла
добробит.

Аристотел

Приступ способности
Способности су есенцијалне слободе
особа да могу да уживају у вођењу врсте
живота коју имају разлога да цене.
Инвестирањем у људе омогућавамо
развој и оснажујемо их да следе много
различитих путања, на тај начин
развијајући људске способности.
Најосновније способности за људски
развој су: да воде дуг и здрав живот, да
имају знања (да буду образовани), да
имају приступ ресурсима и социјалним
услугама које су потребне за пристојан
стандард живљења и да буду способни
да учествују у животу заједнице.

Функционисање и способности
Функционисање је оно што особа
ради са добрима датих
карактеристика. Оно одражава
разне „радње“ и „бивства“.
Способност подразумева слободу
коју особа поседује у прављењу
избора из разних врста
функционисања.
Коначно, способност да се
функционише је оно што је на крају
заиста важно.

Извор: https://socialissuesindia.wordpress.com/2013/09/06/what-is-amartya-sens-capability-approach-to-development/

4. Да повећа развој људских
способности из перспективе
равноправности (2).
Путовање
Приступ
јавним
ресурсима
и услугама

Брига за
себе и
друге

Живот и
рад у
безбедној
околини

Живот и
рад на
сигурним
местима

Приступ
знању

Способности
жена и
мушкараца

Уживање у
лепоти и
култури

Приступ
запошљав
ању и
пословима

Приступ
истражива
њима
Учествова
ње у
политичко
м животу

Приступ
изградњи
каријере

Приступ способности
превазилази ограничења
методологије родно осетљивог
буџетирања заснованог на
резултатима, која се фокусира
на коришћење јавних ресурса и
на ефикасности анализираних
политика, али искључује
економију неге. Приступ
способности анализира
деловање истраживачких
установа не само на основу
њихове способности да пруже
услуге мушкарцима и женама,
већ на основу њихове улоге у
развијању различитих
димензија добробити.

Историја родно осетљивог
буџетирања
☒ Средином 1980их Прва
експериментисања Владе
Аустралије, потом Велике
Британије 1989. године,
Канаде 1993. године и
Јужне Африке 1996. године

☒ 1995. године родно осетљиво буџетирање је укључено у Пекиншку платформу
за акцију
☒ 1996. године Пројекат родно осетљивог буџетирања Секретаријата
Комонвелта
☒ 2001. године глобалне иницијативе родно осетљивог буџетирања Програма
Развојног фонда Уједињених Нација за жене (УНИФЕМ) и Међународног
развојног истраживачког центра
Родно осетљиво буџетирање је развијено у 84 земље на националном нивоу
(Међународни монетарни фонд, 2015) и 41% земаља Организације за економску
сарадњу и развој OECD (Downes et al., 2017).

Родно осетљиво буџетирање у ЕУ
⍰

⍰

⍰
⍰

⍰

⍰

1996. COM (1996)63 коначна
верзија – Акциони програм за
унапређење једнаких
могућности међу мушкарцима
и женама.
Укључивање у Оквир
стратегија деловања за
једнаке могућности за 2001. –
2005. из 2019. године

Године 2001. прва ЕУ конференција о „родно осетљивом
буџетирању“
Године 2003. Резолуција Европског парламента о једнаким
могућностима жена и мушкараца 1.3.30 о „Родно осетљивом
буџетирању – изградња јавних буџета из родне перспективе“
Родно осетљиво буџетирање се такође препоручује у
резолуцијама које се тичу климатске правде, сиромаштва,
дигиталног доба, економске кризе
Године 2015. „ЕУ буџет за родну равноправност“, који је
ажуриран 2019. године

Анализа најновијих искустава са родно
осетљивим- буџетирањем
Методологија

10
6
3

3

РОБЗД

ПБ

1

ПЗР

БЗР

88% анализираног родно
осетљивог буџетирања
не руководи се никаквим
прецизним смерницама
у вези са стандардима

2

ШЗРП

МЈФ

Најчешће примењиване методологије у родно осетљивом
буџетирању су:
1. МЈФ (Менаџмент јавних финансија)
2. ПЗР (Приступ заснован на рачуноводству)
3. РОБЗД (Родно осетљиви буџети засновани на добробити)
4. ПБ (Партиципативни буџети)
5. БЗР (Буџетирање засновано на резултатима)
6. ШЗРП (Шире заснован родни приступ)

МОДУЛ 3: КАКО
ОСМИСЛИТИ
ПРОЦЕС РОДНО
ОСЕТЉИВОГ БУЏЕТИРАЊА

Кораци процеса родно
осетљивог буџетирања
Родно осетљиви циклус резултата истраживачких организација

Планирање
(Планова
остваривања и
унапређења
родне
равноправности)

Буџетирање
(родно
осетљиво
буџетирање)

Интервенције
извршења
буџета

Ревизија
(родно
осетљив
приступ)

Родно осетљиво буџетирање и
Планови остваривања и
унапређења родне равноправности
Циклус анализа Планова остваривања и унапређења родне
равноправности углавном се преклапа са процесним
циклусом Родно осетљивог буџетирања.
Разлика се ослања на различит нагласак и подробну
анализу коју Родно осетљиво буџетирање препознаје у

родном утицају фазе доделе ресурса.

Кључни поспешујући фактори за
организовање
процеса Родно осетљивог буџетирања
у оквиру истраживачке организације
ПОЛИТИЧКА ВОЉА И ПОЛИТИЧКО ЛИДЕРСТВО
Посвећеност високих
руководилаца јавне
установе

Побољшан технички
капацитет државних
службеника

Обухватање укључених
актера (заинтересоване
јавности)

Подаци дисагрегирани
према полу

(ЕИРР, 2019б, стр. 5)

Идентитет истраживачких организација
ствара родну перспективу

❖Историја
❖Вредности и мисија
❖Организација и структура
❖Мреже родне равноправности
❖Спољна околина
❖Способности истраживачких
организација

Препознавање главних
способности истраживачких
организација

Интринзичне
способности

Партиципаторне
способности

2010е године
Ангажовање укључених актера и
заинтересоване јавности почиње
да се помаља као поддисциплина менаџмента и
пословног управљања

Средина 1990их година
Тони Блер описује економију која
се заснива на учешћу
заинтересоване јавности

Ране 1980е године
Фримен пише књигу Стратешки
менаџмент: Приступ који се
заснива на заинтересованој
јавности

Касне 1960е године
Ансофт укључује појам
заинтересоване јавности у своју
пословну стратегију

Ране 1960е године
Заинтересована јавност је
препозната као концепт

1940е године
Менаџери као повериоци који
успостављају равнотежу између
различитих скупова укључених
актера

Касни 19. век
Превасходни значај деоничара

Рани 18. век
Појам укључених актера
(заинтересоване јавности)
ограничен је на културу коцкања

Настанак заинтересоване
јавности

Извор: Clayton M. (2014) The Origin of Stakeholders. У: The Influence Agenda. Palgrave Macmillan, London .

Препознај и оцени укључене актере
Једном када одлучите ко су ваши укључени актери,
одредите њихово интересовање и њихов утицај.

НИВО УТИЦАЈА

То помаже да се одреди које групе и појединци
захтевају највише труда.

УКЉУЧУЈТЕ ИХ У
АКТИВНОСТИ

НЕ УЛАЖИТЕ
ПРЕВЕЛИК НАПОР

СТРАТЕШКИ
УКЉУЧЕНИ
АКТЕРИ

ПРУЖАЈТЕ ИМ
ИНФОРМАЦИЈЕ

НИВО ИНТЕРЕСОВАЊА

Ангажман укључених актера
Ангажман укључених актера је процес уз помоћ кога
укључујемо људе на које Планови остваривања и унапређења
родне равноправности и Родно осетљивог буџетирања могу
да утичу...
...или који могу да утичу на њихово спровођење

Постоји велика разлика између комуникације и ангажмана

⍰

⍰

Комуникација је једносмерно
дељење информација
Једини могући одговори су:
„да“, „не“ и и не може много да
се уради око тога „не“ уколико
не знате зашто говоре „не“.

Ангажман укључених актера
Ангажман је двосмеран
⍰
⍰
⍰

⍰

Пружа информације и тражи
мишљење;
Омогућава да се прича и
слуша;
Његова природа је
конверзациона и
интерактивна;
Мотивисан је крајњом сврхом.

Зашто изискивати ангажовање
заинтересоване јавности?
Повољности
⍰
⍰
⍰

⍰
⍰
⍰
⍰

Подела одговорности
Подизање свести
Боље формулисање политика
Бољи резултати
Хватање у коштац са проблемима
Омогућава креативно и колаборативно
групно решавање проблема
Изграђује процес који се може
понављати

Зашто изискивати ангажовање
заинтересоване јавности?
Постоје и одређене непогодности када је реч о
ангажовању заинтересоване јавности.

Неповољности
⍰
⍰
⍰
⍰
⍰

Утрошак времена
Посебни интереси
Конфликт интереса
Негативне реакције у стилу
„не у мом дворишту“
Неприкладна средства

Средства за ангажман укључених
актера

Ко је укључен у Родно осетљиво буџетирање/израду
Планова остваривања и унапређења родне
равноправности?
Заинтересована јавност по документу „Родна равноправност у
академској заједници и у истраживању“
Интегрисати родну димензију
у истраживање

СТУДЕНТИ

Активно учествовати у иницијативама које се организују у оквирима
Планова остваривања и унапређења родне равноправности

Научити да се препознају родни стереотипи

Сакупити и сачинити извештај о подацима
о особљу организације на системској основи

Интегрисати родну димензију
у истраживање и предавање

Активно учествовање у иницијативама

ИСТРАЖИВАЧИ И
ПРОФЕСОРИ

Подстицање промена

ПЛАНОВИ
ОСТВАРИВАЊА И
УНАПРЕЂЕЊА
РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ
– ПРР

ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ

Организовање активности које
се фокусирају на интегрисање
родне димензије у истраживање
и иновације

Развити родно осетљиве и посебне показатеље

Креирати процедуре запошљавања
и одабира кандидата
Преиспитати и/или успоставити
друге мере у погледу родне
равноправности

Јавна подршка Плановима остваривања и
унапређења родне равноправности
Омогућавање практичне примене мера,
процедура и активности наведених у
Плановима остваривања и унапређења родне
равноправности

РУКОВОДИОЦИ И
РУКОВОДИЛАЧКЕ
ПОЗИЦИЈЕ

Омогућавање расположивости довољних финансијских
и људских ресурса за спровођење Планова
остваривања и унапређења родне равноправности
Потписивање релевантне документације
и захтевање редовног праћења
спровођења

МОДУЛ 4: КАКО САЧИНИТИ
ИЗВЕШТАЈ РОДНЕ РЕВИЗИЈЕ
КОЈИ ПРЕТХОДИ ПРОЦЕСУ
РОДНО ОСЕТЉИВОГ
БУЏЕТИРАЊА

4 КОРАКА РОДНЕ РЕВИЗИЈЕ /
РОДНО ОСЕТЉИВОГ
БУЏЕТИРАЊА
КОРАК 1

КОРАК 2

КОРАК 3

КОРАК 4

КОНТЕКСТУАЛНА АНАЛИЗА
ПЛАНСКА АНАЛИЗА
РЕКЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА
АНАЛИЗА СПРОВОЂЕЊА

ИНФО-СЕСИЈА 4. 1. РОДНА КОНТЕКСТУАЛНА
АНАЛИЗА У ИСТРАЖИВАЧКОЈ И
АКАДЕМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Шта је родна контекстуална
анализа: питања са и без одговора
Контекстуална анализа је подухват
разоткривања истине који
подразумева слику стања напретка у
погледу родне равноправности у
нашој истраживачкој организацији и
разоткрива оно што је неизречено.
Званична дефиниција ЕИРР:
„...Родна анализа обезбеђује неопходне податке и информације да би
се родна перспектива интегрисала у политике, програме и пројекте.
Као почетну тачку интеграције родне димензије, родна анализа
препознаје разлике између жена и мушкараца у смислу њиховог
релативног положаја у друштву (за нас, истраживачка организација) и
расподеле ресурса, могућности, ограничења и моћи у датом контексту.
На тај начин, спровођење родне анализе нам омогућава да осмислимо
интервенције које покушавају да се позабаве проблемом родне
неравноправности и задовољавају различите потребе жена и
мушкараца.“
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

КАКО СПРОВЕСТИ РОДНУ КОНТЕКСТУАЛНУ
АНАЛИЗУ?

Како измерити и евалуирати напредак у родној равноправности:
⍰
⍰
⍰

Сакупљајући постојеће родне податке који одсликавају питања на
која је већ одговорено
Стварајући нове родне податке који разоткривају скривене родне
стереотипе да би се открила питања на која још нема одговора
Користећи родну перспективу у евалуацији и анализирајући
резултате и бавећи се њима у процесу трансформативне промене
истраживачке организације.

ЗАШТО РОДНА КОНТЕКСТУАЛНА АНАЛИЗА?
Главна сврха:
препознати и
позабавити се
родним
неравноправностима.
Посебни разлози:
⍰ Признати разлике између жена и мушкараца у истраживачким
организацијама, на основу неједнаке расподеле ресурса,
могућности, ограничења и моћи;
⍰ Препознати различите потребе жена и мушкараца у свим фазама
израде јавних политика и буџетског циклуса;
⍰ Признати да програми и буџети могу да имају другачије ефекте на
жене и мушкарце;
⍰ Укључити тачке гледишта жена и мушкараца у Планове
остваривања и унапређења родне равноправности и Родно
осетљиво буџетирање;
⍰ Унапређивање боље информисане, родно осетљиве и делотворне
интервенције.

КАДА ТРЕБА РАДИТИ РОДНУ
КОНТЕКСТУАЛНУ АНАЛИЗУ?

Планирање
(Планови
остваривања и
унапређења родне
равноправности)

Буџетирање
(родно осетљиво
буџетирање)

Спровођење
интервенција

Родна контекстуална анализа

Ревизија (родна
ревизија)

Родне теме које увек треба
разматрати у анализи капацитета
⍰

⍰

⍰
⍰

⍰
⍰

Продуктивни и
репродуктивни рад:
активности неговања и
плаћени рад
Хоризонтална сегрегација (у
образовању, истраживању,
раду итд.)
Вертикална сегрегација
Родно оснаживање
Интеграција родне
димензије
Интерсекционалност

Приступ знању (1)
Пример питања на која треба
одговорити
Главна питања:
⍰ Колико мушкараца, а колико жена
студира у нашој истраживачкој
организацији?
⍰ Каква је родна структура у одређеним
областима образовања?
Детаљнија питања:
⍰ Оцене на студијама мушкараца/жена?
⍰ Субјективна евалуација истраживачке
организације мушкараца/жена?
⍰ Очекивања и потребе мушкараца/жена од
будућности?

Приступ послу и раду (1)
Пример питања на које треба дати
одговор
Главна питања
⍰ Колики број жена/мушкараца нађе посао
три године након дипломирања у вашој
истраживачкој организацији?
⍰ Колико има жена/мушкараца у којој
области образовања?

Детаљнија питања
⍰ Да ли је дотични посао у складу са
нивоом образовања жена/мушкараца?
⍰ Да ли је дотични посао у складу са
облашћу образовања жена/мушкараца?

Приступ истраживању (1)
Пример питања на које треба дати
одговор
Главна питања
⍰ Колико женских/мушких истраживача
постоји у вашој истраживачкој
организацији?
⍰ У којој области истраживања?
Детаљнија питања:
⍰ Колико они објављују?
⍰ Да ли им стоје на располагању исте
истраживачке могућности? Услови?

Приступ каријери (1)
Пример питања на која треба дати одговор
Главна питања:
⍰ Каква је родна структура на сваком
кораку каријере?
⍰ Каква је родна структура у
различитим областима образовања?
Детаљнија питања:
⍰ Да ли је за родну неравноправност у
каријерном погледу криво
генерацијско одлагање?
⍰ Постоје ли разлике међу вођама
истраживачких тимова?
⍰ У додељивању бесповратних
средстава?
⍰ У погледу цитирања?

Старање о себи и другима (1)
Пример питања на које треба дати
одговор
Главна питања
⍰ Колико женских/мушких истраживача и
професора преузима улогу старања о
другима? Колики је број деце? Број
старих? Старосно доба?
⍰ Да ли жене/мушкарци имају на
располагању исту количину времена за
истраживање?
Детаљнија питања:
⍰ Да ли могу да приуште плаћено старање о
другима?
⍰ Да ли им стоје на располагању установе
за старање о другима?

ИНФО-СЕСИЈА 4.2. КОРАК 2: АНАЛИЗИРАЊЕ
ПЛАНА ОСТВАРИВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА
РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
(ИЛИ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА)

КОРАК 2: Анализирање Плана
остваривања и унапређења родне
равноправности (или Стратешког плана)
Током приближавања фазе планирања у оквиру
Извештаја о родној ревизији, постоје два различита
решења на која се треба позвати када:
1- Је истраживачка установа ангажована у родној
анализи било које врсте по први пут.
2- Је истраживачка установа већ осмислила План
остваривања и унапређења родне равноправности.

ИНФО-СЕСИЈА 4.3: КОРАК 3:
РЕКЛАСИФИКАЦИЈА
БУЏЕТА У РОДНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

Када треба урадити техничку
рекласификацију буџета
Родно осетљив циклус постизања резултата истраживачке организације

Планирање
(План
остваривања и
унапређења
родне
равноправности)

Израда
буџета
(родно
осетљиво
буџетирање)

Интервенције
спровођења

Ревизија
(родна
ревизија)

Рекласификација буџета у фазама израде буџета и ревизије

Шта треба рекласификовати
Биланс
Кратки преглед актуелног финансијског стања
истраживачке организације
Финансијски извештај
Истраживачке
организације

Биланс прихода и расхода
Приходи и расходи који су начињени у одређеном
периоду

Анализа из родне перспективе, да би била истински ефикасна и
делотворна, треба да буде израђена и на нивоу доношења буџета и на
нивоу ревизије, али:
☒ Фаза ревизије је више техничка и стога је лака за спровођење,
☒ Фаза израде буџета, која се тиче процеса одлучивања и „политичког
приступа“ захтева несумњиво снажнију институционалну вољу коју
треба следити.

Како треба рекласификовати
РОДНА СКАЛА ПРИОРИТЕТА
препознаје буџетске области
које су директно релевантне
за пол, индиректно
релевантне за пол, блиске
области и неутралне области

АНАЛИЗА СПОСОБНОСТИ
одражава исту анализу
способности која је већ
осмишљена у циљу
класификовања укључених
актера и израде родне
контекстуалне анализе

Да би се урадила таква рекласификација, неопходно је да:
☒ се издвоје подробније рачуноводствене ставке које боље
омогућавају да се препозна родни утицај, тачно наводећи
приходе носиоца буџета и расходе корисника
☒ агрегирање ставки са кодом родне класификације уз
помоћ партиципативног процеса.

Родна скала приоритета: Приступ
заснован на рачуноводству
Области директно релевантне за
пол
Области индиректно релевантне
за пол
Блиске области
Неутралне области

1. Области директно релевантне за пол

☒ Активности које експлицитно
имају за циљ једнаке могућности
и превазилажење
неравноправности између
мушкараца и жена.
☒ Обично ове области представљају
веома мали део укупног буџета,
веома често не прелазе више од
1% укупних прихода или расхода,
али су важни не само на
квантитативном нивоу, већ ина
квалитативном нивоу, пошто
представљају знак интересовања
и пажње коју истраживачка
организација посвећује родној
равноправности

2. Области које су индиректно релевантне
за пол
⍰ Области интервенције чији
утицај се односи на аспекте
који су индиректно
повезани за родним
разликама, чак иако се оне
експлицитно не тичу
мушкараца или жена.
⍰ Оне се обично односе на
сваку рачуноводствену
ставку која је повезана са
корисницима или
носиоцима буџета, а који се
могу препознати као
превасходно повезани са
женама или мушкарцима

3. Блиске области

⍰ Области интервенције које се односе на блиске варијабле
које могу да утичу на способности мушкараца и жена чак
иако није могуће измерити тај утицај у смислу посебних
носиоца или корисника буџета.
⍰ Утицај на родну равноправност може се оценити
расподелом прихода и расхода у складу са општим циљем
родне равноправности.

4. Неутралне области

⍰ Активности истраживачке организације за које не постоје докази да
садрже финансијске ставке које се могу мерити уз помоћ показатеља
родног утицаја.
⍰ Ова област не би требало да постоји у светлу теорије интеграције родне
димензије. Међутим, у неким случајевима, веза са родним утицајем је тако
слаба или тако стара да није могуће пружити доказе да она постоји. То је
случај, на пример, са амортизацијом, депрецијацијом, каматом или другим
финансијским појавама

Матрица за рекласификацију
родно осетљивог буџетирања
Скала
приоритета

Примери
способности

Женски/мушки
укључени актери

Евра

Примери
рачуноводстве
них ставки
Расхода

Евра

0

Трошкови
плата за
предавања,
трошкови
подршке
студентима

0

грантови јавних
установа за упућивање
студената у спољашњу
установу

0

трошкови за
активности
упућивања
студената у
спољашњу
установу

0

истраживачко
одељење,
управни или
надзорни одбор,
одељење за
људске ресурсе

грантови јавних
установа, приватних
тела или спонзора за
истраживање

0

трошкови
плата за
истраживање

0

управни или
надзорни одбор,
одељење за
људске ресурсе

грантови јавних
установа, приватних
тела или спонзора за
родно оснаживање и
каријерно
напредовање

0

трошкови за
чланове
одбора

0

трошкови за
чланове
одбора

0

Релевантно
одељење

Примери
рачуноводствених
ставки Прихода

студентско
одељење

грантови јавних
установа за
предавања, школарина
универзитета и
накнаде које плаћају
студенти

ангажовање
спољашњих
организација за
обављање
послова из
надлежности
установе

студенти,
приступ знању

приступ раду и
запошљавању

директни,
индиректни
, блиски,
неутрални

приступ
истраживању

приступ
каријерама

старање о себи
и другима

професори

студенти

докторанди,
истраживачи,
професори

докторанди,
истраживачи,
професори, планови
надзорног или
управног одбора

сви укључени актери

управни или
надзорни одбор,
одељење за
људске ресурсе

приходи за пројекте у
установама за
појединце са
дужностима неге

0

Препоруке за анализу
родно осетљивог буџетирања

1

ОДРЖАВАЊЕ ДУПЛЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА:
ПОЈЕДИНАЧАН И КОЛЕКТИВНИ НИВО

2

ОЦЕЊИВАЊЕ
ПРОСТОРА ЗА ПРОМЕНУ

ИНФО-СЕСИЈА 4.3: КОРАК 4: СПРОВОЂЕЊЕ:
АНАЛИЗИРАЊЕ АКТИВНОСТИ
ИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ РОДНЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ.

КОРАК 4: Показатељи и анализа
спровођења родне ревизије
Начинио укупан скрининг свих
рекласификованих
рачуноводствених ставки
Упоредити
приходе и
расходе са
резултатима
фазе
спровођења
како би се:

Проверила доступност родно
дисагрегираних података који
се њих тичу

Осмислио скуп посебних
квалитативних и
квантитативних показатеља

Извор: : https://socialissuesindia.wordpress.com/2013/09/06/what-is-amartya-sens-capability-approach-to-development/

Препоруке за анализу
спровођења
1

НАДЗИРИТИ ПРАВИЛА која регулишу приступ услугама или
активностима и која могу ограничити раст способности са
неједнаким родним утицајем

2

УСВОЈИТИ ШИРУ ПЕРСПЕКТИВУ која иде даље од активности
Плана остваривања и унапређења родне равноправности и
пролази кроз све буџетске/ревизорске ставке

3

УКЉУЧУЈЕ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УКЉУЧЕНИХ
АКТЕРА И УЧЕШЋЕ у складу са њиховим различитим и
вишеструким улогама

4

ИСТРАЖУЈЕ И МЕРИ НЕВИДЉИВ и НЕСВЕСТАН родни
утицај користеићи приступ способности и повратне
информације укључених актера

ЛеТСГЕПс Ка одрживим плановима остваривања родне равноправности у истраживачким организацијама
Овај пројекат финансиран је из средстава Програма Европске уније за науку и иновације “Хоризонт 2020“ у складу са Уговором о додели средстава бр. 873072.

Обука за План остваривање и унапређење
родне равноправности (ПРР) Модул 3.1
Увод, Заокруженост
Ула Вебер (Ulla Weber), Коринa Пуш (Corinna Pusch)

www.letsgeps.eu

O Увод

ИЗАЗОВ

СТАНДАРДИЗОВАЊЕ

ДЕФИНИСАЊЕ ОПСЕГА

0 Увод

LeTSGEPs СТАНДАРДИ ПЛАНА ОСТВАРИВАЊА И
УНАПРЕЂЕЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

1 ЗАОКРУЖЕНОСТ

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

3 ОДРЖИВОСТ

1 ЗАОРКУЖЕНОСТ

1 ЗАОРКУЖЕНОСТ
Евалуација
Извештаја о
стању ствари

o УВОДНА РЕЧ (фокус и посвећеност)
o ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТВАРИ

Спровођење
мера

Анализа Фокус

o АНАЛИЗА
o ФОКУС
o ПОЉЕ ДЕЛОВАЊА

Дефинисање
циља

o ЦИЉЕВЕ И ЦИЉНЕ ГРУПЕ
o МЕРЕ
o ПРОЦЕДУРЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ / ПОНОВНО ОСМИШЉАВАЊЕ

Препознавање
поља деловања

1 ЗАОКРУЖЕНОСТ

ПОСВЕЋЕНОСТ ЦИЉУ СВИХ
ОДГОВОРНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Сви укључени актери за родну равноправност
истраживачке организације потписују План остваривања
и унапређења родне равноправности:
o Чланови највишег руководства
o Саветник/ца за родну равноправност и њене/његов
заменик/ца
o Начелник административне службе (или сличан
положај)
o Координатор истраживања (или сличан положај)
o Шефови Катедри/ Одељења или сличних мањих
организационих јединица ИО.

1 ЗАОКРУЖЕНОСТ

Атрактиван дизајн
као захтев за успешну дисеминацију

o главни радни/локални језик + енглески (+ додатни
језик ако се користи у истраживачкој организацији)
o родно равноправни језик (једно решење које се
доследно користи)
o атрактиван и јасан прелом
o једна верзија која је за објављивање

1 ЗАОКРУЖЕНОСТ

ПРИМЕРИ:

ЛеТСГЕПс Ка одрживим плановима остваривања родне равноправности у истраживачким организацијама
Овај пројекат финансиран је из средстава Програма Европске уније за науку и иновације “Хоризонт 2020“ у складу са Уговором о додели средстава бр. 873072.

Обука за План остваривања и
унапређења родне равноправности (ПРР)
Модул 3.2
Институционална усклађеност
Ула Вебер (Ulla Weber), Коринa Пуш (Corinna Pusch)
www.letsgeps.eu

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА
УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

Дефинисање
циљева

Извештај о
стању
ствари

Анализа

Фокус

Поља
деловања

Циљеви

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

Спровођење
мера

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТВАРИ 1

Дефинисање
циљева

Кључне бројке разврстане по полу и научним и ненаучним областима:
o Нивои плата, родни јаз у платама
o Бонуси за резултате рада, подстицаји за запошљавање и задржавање
запослених
o Рано унапређење на више нивое плата, у виши платни разред
o Уговори на одређено и неодређено радно време
o Нивои научних звања: А, Б, Ц, Д (категоризација по „Подацима који се тичу
жена“)
o Ненаучни нивои каријере: координатор истраживања, шеф
административног одсека, вође организационих јединица и пројеката,
секретари/це, лица на обуци, стажисти...
o Флуктуација /трајање задржавања у истраживачкој организацији

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТВАРИ 2

Дефинисање
циљева

Додатни параметри разврстани по научним и ненаучним областима:
o Састав комисија и одбора
o Учешће на конференцијама и курсевима обуке
o Говорници на колоквијумима
o Номинације за награде
o Саопштења за штампу (нпр. први и последњи аутор, цитиране особе)
o Временски буџет за властито истраживање
o Кадровски и инфраструктурни ресурси

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТВАРИ 3

Дефинисање
циљева

o Учешће Саветника/ца за родну равноправност (комисије, информације,
одлуке)
o Структурно прихватање родне равноправности (документа, процедуре,
прописи)
o Постојеће мере (родне равноправности)
o Интеграција аспеката родне равноправности у процес буџетирања

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

Методи прикупљања података

Дефинисање
циљева

o Квантитативне методе:
• Анкете
• Подаци које прикупља Кадровска служба/Одељење за статистику
o
•
•
•
•
•

Квалитативне методе:
дискусије
интервјуи
прикупљање података на основу жалби
догађаји ради прикупљања повратних информација
анализа докумената

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

ПРИМЕРИ:

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

Анализа

Анализа

Дефинисање
циљева

Фокус

Поља
деловања

Циљеви

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

Анализа

Дефинисање
циљева

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

Слободна места у вртићу

Посматрајте...
....и оцените
Научнице
Бивши запослени

Директори

Бивши запослени

Директори

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

ПРИМЕРИ:

ЛеТСГЕПс Ка одрживим плановима остваривања родне равноправности у истраживачким организацијама
Овај пројекат финансиран је из средстава Програма Европске уније за науку и иновације “Хоризонт 2020“ у складу са Уговором о додели средстава бр. 873072.

Обука за План родне равноправности (ПРР)
Модули 3.3 и 3.4
Одрживост
Ула Вебер (Ulla Weber), Коринa Пуш (Corinna Pusch)
www.letsgeps.eu

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

Циљеви 1

Дефинисање
циљева

Јасно дефинисани

пецифични
ерљиви
декватни
еалистични

Јасни критеријуми за постигнути
циљ

адекватни, атрактивни, изазовни

достижни

ачни временски
постоји рок да се провери да ли
је циљ постигнут

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

Приступ

Дефинисање
циљева

Жене
Мушкарци

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

Евалуација
Извештаја о
стању ствари

Спровођење
мера

Појединачне и структурне мере
1. појединачне мере обезбеђују олакшање или
подршку за појединце или специфичне групе
људи
2. мере које доводе до промене културе утичу
на колективну свест и културу рада
3. структурне мере интервенишу у организациону
културу и мењају постојеће структуре путем
институционалних прописа

Дефинисање
циљева

Анализа Фокус

Препознавање
поља деловања

3 ОДРЖИВОСТ

Појединачни циљеви +
мере

Структурни циљеви +
мере

Испуњавање циљева

Испуњавање циљева

Крај мере

Одрживост

Одрживост

3 ОДРЖИВОСТ

Појединачни и структурни циљеви + мере

Испуњавање циљева

Крај мере

Константан и одржив
висок ниво родне
равноправности

Одрживост

3 ОДРЖИВОСТ

Спровођење мера
Креирање мере садржи све неопходне аспекте да би се спровело
деловање. Опис мере Родне равноправности обухвата:
1. Назив мере
2. Поље деловања
3. Кратак опис мере
4. Циљ, циљну групу и прекретнице
5. Локализацију унутар организације /Поделу одговорности
7. Временски оквир / распоред: рок до када треба постићи циљ
или прекретницу
8. Трошкове, опрему, финансирање
9. Процедуре евалуације, мониторинга

Е
Њ
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КЛ ЕВ
УС ИЉ А!
Ц ЕР
М

6. Актере / заинтересоване стране

Понављање: од података
до мера
Извештај о
стању ствари

Анализа

Фокус

Прикупљени
подаци

препознавање
свих
институциона
лних места
неравноправн
ости

којим местима
неравноправно
сти ћете се ви
позабавити у
ПРР и зашто
(на основу
података)

Поље
деловања

Које врсте
деловања ће
помоћи д се
измене
неравноправно
сти и зашто (на
основу
података)

Циљеви

СМАРТ!

Осмишљавање
мере

Проналажење
одговарајуће
мере у
каталогу и
њено
описивање у
обрасцу
LeTSGEPs за
мере

SAGE-точак

Извор: https://www.sagegrowingequality.eu/web/ass
ets/images/diagram-lg.png

Каталог мера за инспирацију:

https://www.sage-growingequality.eu/site/do
https://www.genera-network.eu/genera-toolbox
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/action-toolbox

Интеграција родно осетљивог
буџетирања у Планове родне
равноправности
Приступ родно осетљивог буџетирање може се користити у читавом
процесу ПРР:
•
•
•

Рекласификација родно осетљивог буџетирања као део прикупљања података и Извештаја о
стању ствари / Ревизије
Гаранције да ресурси потребни за мере су одрживо доступни
Евалуација успеха може се видети у наредној рекласификацији родно осетљивог буџетирања

Приступ родно осетљивог буџетирања у свим пољима деловања:
•

•
•
•
•

Лидерство и менаџмент: изградња капацитета за читање и разумевање буџета како би се
омогућила транспарентност и партиципативност, обезбедило да се аспекти родне
равноправности разматрају у свим финансијским одлукама, да се родно осетљива правила
примењују за коришћење скупе опреме/ расподелу лабораторијског простора...
Мониторинг
Равнотежа приватног и пословног живота: анализирање временских буџета и подизање
свести о јазу у погледу дужности неге, обезбеђивање ресурса за подршку неговатељима
Напредак у каријери: решавање родног јаза у платама, финансијски подстицаји за
запошљавање жена...
...

Интеграција родно осетљивог
буџетирања у ПРР
Скала
приоритета

Релеватно
одељење

Пример приходних
рачуноводствених
ставки

Евра

Пример расходних
рачуноводствених
ставки

Евра

Студенти,
професори

Студентско
одељење

Бесповратна средства
јавних установа за
предавања, школарине
Универзитета и таксе које
плаћају студенти

000

Трошкови особља за
предавања трошкови
подршке студентима

000

Приступ запослењу и
послу

Студенти

Одељење за
додељивање
спољашњих
постављења

Бесповратна средства
јавних институција за
спољашње упућивање
студената

000

Трошкови за
активности
спољашњег
упућивања

000

Приступ истраживању

Докторанди,
истраживачи,
професори

Истраживачко
одељење

Бесповратна средства
јавних институција,
приватних тела и
спонзора за истраживање

000

Трошкови особља за
истраживање

000

Приступ каријерама

Докторанди,
истраживачи,
професори,
чланови одбора

Одбори, одељење
за људске
ресурсе

Бесповратна средства
јавних институција,
приватних тела и
спонзора за родно
оснаживање и
напредовање у каријери

000

Трошкови за чланове
одбора

000

Старање о себи и
другима

Сви укључени
актери

Одбори, одељење
за људске
ресурсе

Приходи за пројекте са
услугама за неговатеље
особља

000

Услуге неге,
трошкови за рад на
даљину

000

Пример
способности

Приступ знању

Укључени ж/м
актери

Директне
Индиректне
Блиске
Неутралне

Пример
Поље деловања

Стварање
родног знања

Пракса
мониторинга

СМАРТ циљ
У 25% истраживачких
пројеката разматрани
су родни аспекти до
краја фазе спровођења
првог ПРР

Актуелни систем
мониторинга родно
осетљивог буџетирања
прилагођен ИО
спроведен је најкасније
годину дана након
осмишљавања ПРР

Мера/е
Креирање фонда који се
може користити за
асистенте у истраживању
студенте, опрему и
финансирање објављивања
– уколико се разматрају
родни аспекти

Проналажење експерта за
родно осетљиво
буџетирање који/а врши
анализу домаћинства и
осмишљава процес
мониторинга –
Спровођење процеса
мониторинга

