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AKCIJSKI PLAN
“SUOČAVANJE S IZAZOVOM POSTIZANJA
DE JURE I DE FACTO RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA”
Ministri država sudionica 7. konferencije ministara Vijeća Europe odgovornih za
ravnopravnost žena i muškaraca (Baku, 24. - 25. svibnja 2010. godine)

ističući važnost aktivnosti Vijeća Europe vezanih uz promicanje i zaštitu ljudskih prava žena
te suzbijanje bilo kakve izravne ili neizravne spolne ili rodne diskriminacije;
uvjereni u nastavak pionirskog rada Vijeća Europe u promicanju de jure i de facto
ravnopravnosti spolova u svim područjima društava svojih država članica;
osobito zabrinuti oko utvrđivanja i analiziranja strategija i mehanizama koji su dostupni za
promicanje stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca;
usuglasili su se oko sljedećeg Akcijskog plana za postizanje de jure i de facto ravnopravnosti
spolova u svim područjima društva i
pozivaju Odbor ministara Vijeća Europe na poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za
provedbu ovog Akcijskog plana, putem Upravnog odbora za ravnopravnost žena i muškaraca, u
suradnji i/ili uz detaljne konzultacije s ostalim tijelima Organizacije, kao i s ostalim relevantnim
međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, uključujući i osiguravanjem odgovarajućih
sredstava.
I.

RODNO OSVIJEŠTENA POLITIKA I POZITIVNE MJERE
a. nastaviti aktivnosti promicanja i razvoja primjene strategija rodno osviještene politike u svim
programima i aktivnostima unutar Vijeća Europe, te u ovom kontekstu razviti i/ili poduzimati
aktivnosti u suradnji s ostalim upravnim odborima Vijeća Europe i tijelima iz različitih
područja politika; pratiti njihovu primjenu i procjenjivati njihov učinak na postizanje
ravnopravnosti spolova;
b. pratiti primjenu Preporuke CM/Rec (2007)13 o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i
Preporuke CM/Rec (2008)1 o uključivanju rodnih razlika u zdravstvenu politiku;
c. pojačati aktivnosti promicanja učinkovite primjene strategija rodno osviještene politike i
rodno osjetljivog financiranja u državama članicama, pripremom preporuke u ovom području;
d. prikupljati informacije o rezultatima pozitivnih mjera s ciljem ispitivanja njihove
učinkovitosti u pospješivanju ostvarivanja de facto ravnopravnosti spolova te se u tu svrhu
izraditi smjernice za učinkovitu primjenu pozitivnih mjera;
e. analizirati učinke gospodarske krize na ostvarivanje de facto ravnopravnosti spolova te razviti
aktivnosti s ciljem neutraliziranja njihovih negativnih posljedica, posebice na tržištu rada,
uključujući otklanjanje jaza u plaćama između muškaraca i žena.
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II.

STANDARDI I MEHANIZMI RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

a. razvijati daljnje aktivnosti s ciljem promicanja primjene zajedničkih europskih standarda i
mehanizama ravnopravnosti spolova u državama članicama kao što je i utvrđeno Preporukom
CM/Rec (2007)17 o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova i u skladu s
aktivnostima koje slijede Pekinšku platformu djelovanja;
b. pratiti razvoj nacionalnog zakonodavstva, nacionalnih planova aktivnosti i nacionalnih
institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova u državama članicama.
III. RAVNOPRAVNO SUDJELOVANJE ŽENA I MUŠKARACA U DONOŠENJU
ODLUKA U SVIM PODRUČJIMA DRUŠTVA
a. nadalje provoditi aktivnosti koje slijede Preporuku Rec(2003)3 o izjednačenom sudjelovanju
žena i muškaraca u političkom i javnom procesu donošenja odluka s ciljem promicanja
primjene zajedničkih standarda širom država članica i promicanja sudjelovanja žena razvojem
aktivnosti usmjerenih na podupiranje žena i muškaraca na ravnopravnu podjelu odgovornosti
te dobrobiti plaćenog i neplaćenog rada, a poglavito kućanskih i obiteljskih odgovornosti;
b. dovršiti pripreme za usvajanje nacrta Preporuke o ulozi žena i muškaraca u sprečavanju i
rješavanju sukoba i izgradnji mira i, nakon što ona bude usvojena, poduzeti daljnje aktivnosti
u ovom području;
c. razviti aktivnosti praćenja ravnopravnog pristupa žena i muškaraca pravosuđu na nacionalnim
i međunarodnim razinama, poglavito Europskom sudu za ljudska prava, izraditi analizu
prikupljenih podataka te, ukoliko je potrebno, razviti aktivnosti vezane uz podizanje razine
svijesti s ciljem promicanja pristupa žena pravosuđu.
IV. ULOGA MUŠKARACA
SPOLOVA

U

POSTIZANJU

DE

FACTO

RAVNOPRAVNOSTI

a. razviti aktivnosti usmjerene na pozitivnu ulogu muškaraca u postizanju de facto
ravnopravnosti spolova; primjerice, izraditi priručnik dobrih primjera iz prakse o načinima
promicanja sudjelovanja i odgovornosti muškaraca u postizanju ravnopravnosti spolova u
svim područjima društva u suradnji sa ženama, te sukladno tome podići razinu svijesti o
odgovornostima muškaraca za ova pitanja.
V.

SUZBIJANJE RODNIH STEREOTIPA U MEDIJIMA I OBRAZOVANJU

a. izraditi priručnik o strategijama za suzbijanje rodnih stereotipa u medijima, u suradnji s
Upravnim odborom za medije i nove komunikacijske službe (CDMM);
b. identificirati i širiti dobre primjere iz prakse o kodeksima ponašanja koje su usvojili mediji
vezano uz rodne stereotipe;
c. razviti daljnje aktivnosti u suradnji s Upravnim odborom za obrazovanje (CDED) i Upravom
Vijeća Europe za mlade vezano uz uklanjanje rodnih stereotipa u formalnom i neformalnom
obrazovanju;
d. poticati uporabu neseksističkog jezika, poglavito promicanjem njegove uporabe u
nacionalnim službenim dokumentaima, uzimajući u obzir Preporuku R(90)4 o uklanjanju
seksizma u jeziku;
VI.

SPREČAVANJE I SUZBIJANJE NASILJA NAD ŽENAMA

a. promicati dovršavanje izrade buduće konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i suzbijanje
nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja te promicati poštivanje standarda sadržanih u
konvenciji;
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b. analizirati utjecaj gospodarske krize na nasilje nad ženama, poglavito obiteljsko nasilje te
predložiti posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje ovog fenomena;
c. ispitati dugoročne posljedice nasilja nad ženama na zdravlje žena, poglavito u odnosu na
HIV/AIDS te predložiti posebne mjere na ovom području;
VII. SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE RANJIVIH SKUPINA ŽENA I DJEVOJAKA
Žene i djevojke migrantice
a. izraditi posebnu preporuku za žene i djevojke migrantice o ravnopravnosti, uzimajući u obzir
važnost postizanja ravnopravnosti za žene i djevojke migrantice u svim područjima i na svim
razinama društva;
b. razviti aktivnosti za sprečavanje i suzbijanje diskriminacije žena i djevojaka migrantica i
promicati njihovo sudjelovanje u političkom, javnom i gospodarskom životu, uključujući i
identificiranjem pozitivnih planova aktivnosti i širenjem dobrih primjera iz prakse na ovom
području;
Žene i djevojke podvrgnute diskriminaciji na temelju njihove spolne opredijeljenosti ili rodnog
identiteta te transrodne osobe
uzimajući u obzir važnost sprečavanja i suzbijanja svih oblika diskriminacije nad ženama,
pokrenuti istraživanja o položaju žena i djevojki, izloženih diskriminaciji na temelju njihove
spolne opredijeljenosti ili rodnog identiteta, te transrodnih osoba, s ciljem izrade posebnih
smjernica za sprečavanje i suzbijanje svih oblika diskriminacije nad njima kako bi se
promicalo uživanje njihovih prava u svim područjima društva te osiguralo postizanje
ravnopravnosti spolova u ovom području, po potrebi surađujući s Upravnim odborom za
ljudska prava (CDDH).
Žene i djevojke s invaliditetom
uzimajući u obzir važnost sprečavanja i suzbijanja diskriminacije žena i djevojaka s
invaliditetom, prikupiti i širiti dobre primjere iz prakse usmjerene na promicanje njihovog
potpunog sudjelovanja u svim područjima društva te pripremiti priručnik na ovu temu.
Ostale ranjive skupine žena i djevojaka
istražiti potrebe za posebnim mjerama usmjerenim na suzbijanje diskriminacije ostalih
ranjivih skupina žena i djevojaka.
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