Обавештење за новинаре
ОКРУГЛИ
СТО
О
КОДЕКСИМА
ПОНАШАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ
НЕДИСКРИМИНАТИВНОМ ПОСТУПАЊУ И РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

И

ФУНКЦИОНЕРА,

Заштитница грађана/грађанки општине Врачар Зорица Рунић организовала је округли сто чији је
циљ био промовисање недискриминативног понашања органа управе, афирмација стандарда
родне равноправности у светлу примене кодекса понашања функционера и запослених у локалним
управама.
„Овај округли сто организујемо поводом пет година од када је Скупштина општине Врачар донела
кодексе понашања и основала Савет за родну равноправност. Циљ нам је промовисање родне
равноправности, једнаких могућности за све и забрана дискриминације по било ком основу. Задатак
локалне самоуправе је и да упозна грађанке и грађане о њиховим правима и стандардима
понашања запослених у локалним управама“. – истакла је Зорица Рунић.
Председник општине Бранимир Кузмановић и доскорашња председница Скупштине општине,
чланица Градског већа града Београда Јована Механџић поздравили су и име градске општине
Врачар организовање овог округлог стола баш у нашој општини, истичући да је промовисање свих
облика равноправности и стварања равноправних услова за све свакодневни циљ и предуслов
бољег живота и демократских процеса у нашем друштву.
Даница Тодоров – заменица Покрајинског омбудсмана за равноправност полова истакла је да је
задатак заштитника грађана да се бори против дискриминације по било ком основу, да кодекси
понашања немају довољно изричите одредбе које забрањују дискриминације, да те одредбе треба
да буду изричите, јасне, да грађани са њима буду упознати.
О антидискриминативној клаузули као делу кодекса понашања запослених и функционера,
говорила је и проф. др Зорица Мршевић, која се заложила за активно промовисање вредности
недискриминације, толеранције, друштвене инклузије уз активну подршку тим вредностима у
свакодневној пракси локалних органа и истакла да је Заштитник грађана Републике Србије већ
донео одлуку о утврђивању кодекса добре управе.
О значају примене Закона о родној равноправности, којим ће грађани бити обавезани да се
недискриминативно понашају, говорила је др Наталија Мићуновић, истичући да увек има одступања
у пракси у односу на нормативно постављене циљеве и вредности, али да је чињеница и да се
свест грађанки и грађана мења у правцу поштовања и примене духа и принципа овог закона.
Маја Кнежевић из Сталне конференција градова и општина информисала је о резултатима
истраживања грађана, невладиног сектора и запослених у локалној самоуправи о родној
равноправности. Истакла је да је на нивоу општег става родна равноправност прихваћена код 95
посто анкетираних, али да тај проценат значајно опада када се истражује у појединачним
ситуацијама, нарочито оним из приватног живота испитаника.

Мирјана Каћански – начелница Општинске управе општине Врачар истакла је да је Врачар увек
био међу првим локалним самоуправама које су утемењиле демократске принципе,
успостављена родна равноправност је стандард понашања. Основни докуманти наше локалне
самоуправе написани су родно сензитивним језиком, од укупно запослених 55 посто су жене,
а на руководећим функцијама је 50 посто жена. Овако високе стандарде недискриминативног
поступања примењујемо и у пружању услуга грађанкама и грађанима – рекла је Мирјана Каћански.
На овом округлом столу претпремијерно је приказан и филм женског Индок центра „ 12 до 15 посто“,
посвећен медијској пракси у информисању о недискриминативном понашању у нашем друштву,
после којег се водила дискусија о остваривању прокламованих права мањинских група у појединим
сегментима живота и недискриминативном понашању.
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