Стратегија превенције и заштите од дискриминације
Стратегија превенције и заштите од дискриминације за период од 2013. до 2018. године
односи се на спречавање и забрану свих облика, врста и посебних случајева дискриминације.
Стратегијом су обухваћена сва лица и групе лица с обзиром на њихово лично својство, а
посебно националне мањине и осетљиве друштвене групе које су најчешће изложене
дискриминацији.
Влада је Стратегију усвојила 2013. године а носилац активности је Канцеларија за
људска и мањинска права. Финансијска средства за извођење активности ове Стратегије нису
одређена већ су дати извори финансирања: буџет РС и донаторска средства.
Из годишњих извештаја независних органа (Заштитника грађана и Повереника за
заштиту равноправности), извештаја организација цивилног друштва, Европске комисије и
праћењем медија о случајевима дискриминације, може се констатовати да у Републици Србији,
у различитим областима, дискриминација постоји. Разлоге постојања дискриминације
можемо тражити у чињеници да одређени степен нетолеранције постоји у сваком друштву, али
и у дугорочним последицама насилног распада Југославије и ратних сукоба које су довеле до
тешких економских и социјалних проблема у Републици Србији, застоја у развоју демократије
и људских права и отежане постсоцијалистичке трансформације.
Општи циљ Стратегије је : поштовање уставног начела забране дискриминације,
према лицу, односно групи лица с обзиром на његово/њено лично својство, а посебно
осетљивих друштвених група (националних мањина, жена, ЛГБТ особа, особа са
инвалидитетом, старијих, деце, избеглица, интерно расељених лица и других угрожених
мигрантских група, припадника различитих вероисповести и лица с обзиром на њихово
здравствено стање).
Посебни циљеви стратегије у односу на националне мањине и осетљиве друштвене
групе, жене, ЛГБТ особе, особе са инвалидитетом, старије особе, децу, избеглице, интерно
расељена лица и друге угрожене мигрантске групе, дискриминација на верској основи и
дискриминација лица чије здравствено стање може бити основ дискриминације. Свака од
наведених група има дефинисан правни оквир, опис стања, општи циљ, мере и посебне циљеве.
Циљ праћења и оцењивања успешности примене (мониторинга и евалуације) ове
стратегије је да се систематски прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и
процењује успех реализације ове стратегије ради предлагања евентуалних измена у
предвиђеним мерама, на основу налаза и оцена. Праћење, као систематски процес прикупљања
података, спроводи се континуирано и дугорочно за период од 2013. до 2018. године.
Оцењивање успешности евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности)
обављаће се сваке календарске године, до 31. марта за претходну годину.
На основу појединачних извештаја из свих релевантних органа државне управе који ће
бити припремљени од стране одређене контакт-особе и усаглашени на нивоу Канцеларије за
људска и мањинска права, као и на основу извештаја добијених од Повереника за заштиту
равноправности и Заштитника грађана, као и алтернативног извештаја на спровођење
стратегије удружења грађана која се баве промоцијом, унапређењем и заштитом људских
права, нарочито оних који се баве спречавањем дискриминације осетљивих друштвених група,
Канцеларија ће припремати заједнички извештај о праћењу примене ове стратегије и
достављати га Влади. Канцеларија за људска и мањинска права одговорна је за праћење и
оцењивање успешности примене ове стратегије, кроз праћење примене ове стратегије,
припремање заједничког извештаја о праћењу и спровођење оцењивања успешности (једном
годишње, периодично – двогодишње и финално – на крају стратешког периода). Канцеларија
ће, у сарадњи са свим субјектима, дефинисати начин организовања праћења и оцењивања
успешности примене ове стратегије.
Средства за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације
обезбеђиваће се из различитих извора, и то: из редовних буџетских средстава, из буџета
јединица локалне самоуправе, из средстава донатора, односно помоћу програма и пројеката
који ће се донети на основу ове стратегије и њеног акционог плана. Како би се осигурала
примена Стратегије, организације цивилног друштва ће бити укључене као спроводиоци
појединих активности у свакој од области.
Влада ће донети Акциони план за спровођење ове стратегије.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

