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Основе за креирање ГАП БиХ

� Обавезе из међународних докумената.
� Чланство у међународним савезима и тијелима.
� Принципи заштите основних људских права, садржани у

уставима у БиХ.
� Успостављени институционални механизми за равноправност

полова.
� Обавеза према Закону о равноправности полова у БиХ.
� Пекиншка декларација и платформа за акцију.
� Државни план акција за побољшање положаја жена – саставни

дио ГАП БиХ.
� Стратегијски и политички приступ и принцип дјеловања на

увођењу једнакости и равноправности полова у свим битним
областима.



Структура ГАП БиХ

� Активности у 15 области.

� Оперативни план.

� Анекси.



Главни циљ ГАП БиХ

� Унапређење равноправности жена и
мушкараца у Босни и Херцеговини
кроз:
�Дефинисање стратегија.

�Реализацију програмских и оперативних
циљева.

�Одређивање носилаца, партнера, 
рокова и ресурса.



Области ГАП БиХ

1. Равноправност полова и европске интеграције

2. Сарадња и јачање капацитета

3. Макроекономске и развојне стратегије

4. Гендер осјетљиви буџети

5. Политички живот и доношење одлука

6. Запошљавање, приходи, бенефиције, неплаћени рад и тржиште рада

7. Социјална инклузија

8. Гендер осјетљиви медији

9. Цјеложивотно образовање

10. Здравље, превенција и заштита

11. Насиље и трговина особама

12. Улога мушкараца

13. Усклађивање професионалног и породичног живота

14. Гендер и одрживи околиш

15. Информационе и комуникационе технологије



Структура поглавља ГАП БиХ

� Уводни дио ( образложење и правни основ ).

� Дефиниција главног циља дјеловања.

� Стратегијски дефинисане активности са
носиоцима одговорности, партнерима и
роковима за спровођење.

� Листа кориштених докумената/литературе.



Заједнички стратегијски циљеви

ГАП БиХ
� Усклађивање законодавства у свакој области са домаћим и

међународним правним стандардима за једнакост и
равноправност полова.

� Усклађивање стратегија, политика и програма са принципима
равноправности полова и иницирање и дефинисање/креирање
нових стратешких и програмских докумената у сарадњи са
надлежним институцијамана свим нивоима власти. 

� Унапређење база података, истраживања и социо-економске
анализе стања равноправности полова у свакој области.

� Јачање капацитета институција власти, едукација и подизање
свијести јавности о потреби увођења равноправности полова у
све области живота и рада.

� Изградња капацитета и подстицање активне сарадње и
партиципаторног приступа свих институционалних и
ванинституционалних актера у Босни и Херцеговини.



Анекси ГАП БиХ

� Комбиновани иницијални, други и трећи

периодични извјештај Босне и Херцеговине

(CEDAW/C/BIH/1-3).

� Закључни коментари УН CEDAW Комитета.

� Државни план акције по Пекиншкој декларацији и

Платформи за акцију.



Оперативни план ГАП БиХ

� Свако поглављеГАП-а БиХ разрађено је кроз

формат:

- Активност.

- Институционална одговорност.

- Временски оквир.

- Индикатори.

- Извори информација.



Досадашње активности на спровођењу

ГАП БиХ

� Промоција од стране институционалних

механизама за гендер.

� Постављање на wеб странице.

� Достављање копије свим носиоцима

одговорности.

� Активности на утврђивању приоритета.



Процес планирања и финансирања

Програма ( ППФП )

� Новембар 2006.године Агенција за равноправност
полова развила План имплементације ГАП-а БиХ.

� Пројектни приједлог поднесен шведскојСИДА-и, 
британском ДФИД-у и Норвешкој амбасади у БиХ.

� СИДА, у име донаторске групе, ангажовала

Шведски институт за јавну управу (СИПУ) да
изврши процјену изводивости и ефикасности

пројекта.

� Јули 2007.године СИПУ завршила мисију

процјене.



Налази процјене СИПУ-а

� Босна и Херцеговина је у веома кратком временском
периоду развила оквир за равноправност полова и
механизме за његову подршку укључујући њихово
успостављање.

� Бх гендер институционални механизми морају бити
ојачани.  

� Координација активности Гендер акционог плана
треба бити остварена кроз гендер институционалне
механизме.

� Потреба да се ГАП учини оперативним и могућим за
финансирање.

� Потребно је извршити приоритизацију активности
ГАП-а.

� Налази су довели до ППФП.



Кључни догађаји/2007.година

� Октобар 2007. године, Прва Конференција –
Информација о процесу планирања.

� Октобар 2007. године, Радионица –
Припрема будућих пројектних идеја на основу
којих се припрема приједлог за
Имплементацију ГАП-а 2008.године.

� Новембар 2007. године, Друга Конференција
– Повратне информације - (писмено) и
приједлози за пројектне приоритете за
вријеме Конференције.

www.arsbih.gov.ba



Пројектни оквири

� Пројектни оквири припремљени у оквиру припреме пројектних
идеја на Радионоци.

� Обухваћено свих 15 поглавља ГАП-а.

� Велико учешће НВО-а, као и ГФП-а.

� Даљи детаљи на wеб страници Агенције.

www.arsbih.gov.ba



Кључни догађаји/2008.година

� Јануар - март 2008. године – почетак ГАП
имплементације за 2008. годину – могуће
учешће свих као апликаната на јавне тендере
ка ФИГАП-у.

� Април - мај 2008. године – ППФП процес за
имплементацију ГАП-а у 2009. години.



Неопходни услови за примјену

ГАП БиХ

� Политичка воља институција.

� Обезбјеђење неопходних финансијских

средстава на свим нивоима.

� Јачање капацитета институција на свим

нивоима.

� Активна сарадња институција, цивилног
друштва и приватног сектора.



Извори

� Bosanskohercegovački Gender Akcioni
Plan. Agencija za ravnopravnost spolova
Bosne i Hercegovine. Pristupljeno
27.12.2007. 
<http://www.arsbih.gov.ba/index.aspx?PID
=7&RID=296>


