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ОКРУГЛИ СТО
ЗАКОН О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ:
ЗНАЧАЈ, ПОТРЕБЕ И ПРЕПРЕКЕ

Закон о родној равноправности требало је да буде усвојен још прошле 2017. године. Доношење
овог закона, на којем су многи актери радили готово три године, иначе је део европског пута
Србије, као елемент акционог плана за поглавље 23. Тај велики, кровни Закон који залази у
многе области друштвеног живота на више начина мења постојеће, традиционалне односе
моћи. На њему су радили експерти, експерткиње, представници свих министарстава и цивилни
сектор. Усвајање Нацрта тог закона наишло је на отпоре који су временом далеко прерасли
значај Закона примајући димензије готово непремостивих баријера.

Сматрамо да је у овој ситуацији потребно и корисно чути и став академске заједнице која ће
покушати да понуди одговоре на нека основна питања:
•

•
•
•
•
•
•

Да ли је Србија коначно спремна да има Закон који ће помоћи да оно што постоји у
Уставу, постоји и у реалном животу, а то значи да и у пракси постоје једнаки услови за
мање заступљени пол?
Да ли ће овај Закон омогућити да у областима у којима жене нису заступљене или су у
далеко мањој мери заступљене него мушкарци оне дођу на места на којима се одлучује?
Да ли је могуће усвојити Закон за који се са разних страна сматра да не може да се
примени у пракси?
Да ли су сада постојећа различита мишљења о Нацрту тог закона само дисонантни
гласови или је у питању дубљи сукоб између појединих владиних актера?
Да ли је Нацрт закона пренормиран, односно да ли су се његови предлагачи удаљили од
реалности?
Да ли има бољих решења, односно да ли су могућа боља решења која би била у складу са
међународним и европским стандардима о родној равноправности, а применљива у
пракси?
Да ли се ради о судару различитих концепција родне равноправности или се раду о
много свеобухватнијем судару феминистичког поимања родне равноправности са
анахроним, мизогиним схватањем положаја жена, или пак, много баналнијем судару
личних амбиција и политичких апетита?
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