Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године
Влада Републике Србије усвојила је 14. јануара 2016. године Националну стратегију за
родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, као и акциони план за њено
спровођење. Кључни циљ ове Стратегије је унапређивање родне равноправности, са акцентом
на веће економско оснаживање жена. Носилац стратегије је Кабинет потпредседнице Владе
(Зорана Михајловић) - Координационо тело за родну равноправност. Финансијска средства за
имплементацију обезбеђена су на нивоу мера.
Ова стратегија је усклађена и са другим националним стратегијама које се у једном
делу баве унапређењем родне равноправности и положаја жена у тој области, као што су:
Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља према женама у породици и у
партнерским односима 2011−2015; Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа,
предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године и пратећи Акциони план
примене; Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године; Стратегија
развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018. године; Стратегија пољопривреде и
руралног развоја Републике Србије за период
2014−2024. године; Стратегија развоја
образовања у Србији до 2020. године; Национална стратегија социјалног становања 2012−2022;
Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године;
Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији 2011−2013;
Национална стратегија запошљавања за период 2011−2020; Стратегија развоја система
бесплатне правне помоћи у Републици Србији; Стратегија развоја информационог друштва у
Републици Србији до 2020. године; Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици
Србији; Стратегија научног и технолошког развоја у Републици Србији за период од 2010. до
2015. године; Стратегија јавног здравља Републике Србије;Стратегија за превенцију и заштиту
деце од насиља; Стратегија подстицања рађања и другим релевантним документима јавних
политика.
У периоду од 2016. до 2020. године фокус јавне политике ће бити усмерен на
остваривање следећих стратешких циљева:
1. Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности;
2. Повећана равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких
могућности
3. Системско увођење родне перспективе у доношење, спровођење и праћење јавних
политика.
Најсложенији проблеми у овој области које Стратегија намерава да реши су:
 неповољан укупан друштвено-економски положај жена у односу на мушкарце;
 дубок јаз између прокламованих принципа и конкретне праксе у спровођењу политика.
С обзиром на мултисекторалност Стратегије, у њену израду су била укључена сва
релевантна министарства, Владина тела, институције и организације. Радну групу су чинили
представници/представнице: Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
Министарства здравља, Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања,
Министарства привреде, Министарства омладине и спорта, Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за
европске интеграције, Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност
полова, Сталне конференције градова и општина, Привредне коморе Србије, Тима за социјално
укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Центра за студије рода и
политике при Факултету политичких наука Универзитета у Београду. У процес израде
Стратегије били су укључени и Министарство културе и информисања и Републички завод за
статистику.
Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године
садржи акциони план за спровођење Стратегије за период од 2016. до 2018. године. У
акционом плану су пописани показатељи-индикатори провере; очекивани резултат за 2018.
годину као и исход за 2020. годину.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

