Конференција

„Независно праћење и извештавање о спровођењу НАП за примену
Резолуције 1325 у Србији“
Место: Мала сала Дома Народне скупштине Републике Србије,
Трг Николе Пашића 13
Време: 10. октобар 2013. године
9:00 – 9.30 Регистрација учесника

Прелиминарни програм

9:30 – 10:00 Поздравни говори
• Биљана Хасановић Кораћ, координаторка Женске парламентарне мреже
• Соња Стојановић Гајић, директорка Београдског центра за безбедносну
политику
• Асја Варбанова, Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена
10:00 – 12:00 Панел 1: Достугнућа и изазови у примени НАП 1325 у Србији
Питања за дискусију:
• Након две и по године спровођења НАП 1325:
 у којим областима су циљеви Резолуције 1325 – Жене, мир и безбедност најбоље
преведени у праксу у Србији?
 шта би требало променити или приоритизовати у преостале две године
спровођења НАП-а?
• Која су највећа достигнућа, а који су највећи изазови у спровођењу НАП 1325 у
последњих годину дана, тачније од јула 2012. године?
• Који су, по Вашем мишљењу, најважнији показатељи које треба пратити за оцењивање
напретка у спровођењу НАП-а?
• На који начин учинити сарадњу између ОЦД и државе одрживом?
• Како унапредити праћење и извештавање на нивоу МСКТ и извештавање које врше
независни органи?
Говорнице:

• Гордана Суботић, Жене у црном
• Маја Бјелош, истраживачица Београдског центра за безбедносну политику
• Весна Николић, председница Мултисекторског координационог тела
Модераторка: Соња Стојановић Гајић, Београдски центар за безбедносну политику
12:00 – 12:30 Пауза за кафу
12:30 – 14:00 Панел 2: Независно праћење и извештавање о спровођењу НАП 1325 у
Србији
Питања за дискусију:
 Која су највећа достигнућа независног праћења спровођења НАП 1325 до сада?







На који начин спровођење политика Владе у Владиних политика у области родне
равноправности, заштите од дискриминације и безбедности учинити одговорнијим
(енг. accountable)?
На који начин ускладити и унапредити независно праћење које врше различити
државни органи и тела?
На који начин цивилно друштво, по Вашем мишљењу, може помоћи у независном
праћењу спровођења Владиних политика?
На који начин се прати и извештава о спровођењу Резолуције 1325 на локалном нивоу?

Говорници/е:
• Злата Ђерић, народна посланица и председница Комисије за праћење
спровођења НАП 1325
• Нeвена Петрушић, Повереница за заштиту равноправности
• Јелена Цакић, Жене у црном
14:00 – 14:15 Свечана додела награда за најбољи медијски прилог о женама у сектору
безбедности на наградном конкурсу Београдског центра за безбедносну политику (БЦБП) и
Agencije UN za radnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women).
Награде победницима конкурса ће уручити чланица жирија, народна посланица Марија
Обрадовић. Аутори награђених прилога ће се обратити следећим редом:
Биљана Јовичић, новинарка РТС, прва награда
 Слободан Малешев (Радио Актив Бечеј)
и Ивана Константиновић (Б92) деле другу награду
 Биљана Кузмановић (ТВ Лав) трећа награда


14:15 Ручак

