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Bilješka: Konvencija obvezuje RH od 

listopada 1991. temeljem notifikacije o 

sukcesiji

Predstavljanje Drugog i trećeg periodičnog izvješća 

Republike Hrvatske o primjeni UN Konvencije o 

uklanjanju svih oblika diskriminacije žena 
18. siječanj 2005. New York

Odbor za uklanjanje diskriminacije žena

Trideset drugo zasjedanje

10-28 siječnja 2005.
Zaključni komentari: Hrvatska

Na svojoj 673. i 674. sjednici, 18. siječnja 2005., Odbor je razmotrio Drugo i 
treće periodično izvješće Hrvatske (CEDAW/C/CRO/2-3).



UN Odbor za uklanjanje diskriminacije žena 

razmatra 

 Za razdoblje 1990.-1994.                podneseno 1994.

 Za razdoblje 1995.-2003.                podneseno u listopadu 2003.                   dodatni odgovori rujan 2004.

Inicijalno izvješće RH 

1998.

Drugo i treće 

periodično izvješće

2005.



Drugo i treće periodično izvješće 1995.-2003.                        

Struktura izvješća

Uvod

Provedba odredaba 

konvencije 

prema čl.1-16

Mjere za 

implementaciju 

ishoda 

UN konvencija



Dodatni upiti UN Odbora/ kolovoz - rujan 2004.

Zakonodavstvo i nacionalna mašinerija

Sudjelovanje žena u javnom životu i procesu donošenja odluka

Nasilje nad ženama

Trgovanje ljudima i prostitucija

Zapošljavanje i usklađivanje radnih i obiteljskih obveza

Izbjeglice

Obrazovanje i stereotipi

Zdravstvena zaštita

Brak i obiteljski odnosi

Pripadnice nacionalnih manjina



Pripreme za obranu Drugog i trećeg izvješća

1. Izrada odgovora na dodatne upite UN Odbora

Ured za ravnopravnost spolova 

učinak 

antidiskriminacijskih zakona + dodatni podaci

ministarstva            TDU                 druge institucije



2. Imenovanje sastava državnog izaslanstva 

(8 članova/ica)

 Voditeljica – predstojnica Ureda

 Članovi/ice – državni dužnosnici/e

(državni tajnici, pomoćnici/e ministra,  načelnici/e)

Ured za ravnopravnost spolova

Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja

i športa

Ministarstvo zdravstva i

socijalne skrbi

Ministarstvo vanjskih poslova 

I europskih integracija

Ured za nacionalne manjine



3. Sastanci članova/ica

New York 

Zagreb

Konzultacije

Dodatne informacije

Dogovor o zaduženjima

UsklaĎivanje organizacijskih i stručnih pitanja



Predstavljanje izvješća

 Uvodno izlaganje voditeljice izaslanstva 

1. Prikaz zakonodavnih i institucionalnih promjena od 

1998. do 2005. 

DiskriminacijaČl.1 CEDAW ZRS



Predstavljanje izvješća

2. Napredak u pogledu političke 

participacije žena na državnoj razini

21% u Hrvatskom saboru

30% u Vladi RH

3. Suradnja s nevladinim udrugama

4. Inicijativa za uspostavljanjem 

povjerenstava za ravnopravnost spolova 

na lokalnoj razini



5. Istaknuti kritična prioritetna područja

- Uvesti rodno osjetljivo obrazovanje

- Povećati političku participaciju žena

- Suzbiti nasilje nad ženama

- Ekonomski osnažiti žene

- Osigurati medijsku podršku

- Unaprijediti statističku metodologiju

- Uskladiti obiteljski i poslovni život

- Jačanje civilnog društva

- Osnažiti institucionalne mehanizme



6. Obavijestiti Odbor o poduzetim akcijama u cilju 

upoznavanja javnosti sa sadržajem Konvencije

Politička volja za provedbu Konvencije !



Tijek diskusije HR izaslanstva i Odbora

Pitanja

Komentari

sugestije

V.dio

Pitanja

Komentari

sugestije 

IV. dio

Pitanja, 

komentari

sugestije

III. dio

Pitanja

komentari

sugestije 

II. dio

Pitanja

komentari

sugestije

I. dio

HR

izaslanstvo

odgovori



Naučene lekcije

 U Nacionalnom izvješću prikazati što 

više statističkih podataka koje obuhvaća 

Konvencija

 U pripremu izvješća uključiti što veći broj 

zainteresiranih dionika

 Unaprijed podijeliti zaduženja i raspraviti 

moguća pitanja i odgovore

 Izvijestiti Odbor o učinjenom napretku ali  

istaknuti i sva kritična područja



Hrvatski sabor, listopad 2006.

Preporuke i zaključni komentari Odbora dio su nove 

Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti   

spolova 2006.-2010.


