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РАВНОПРАВНОСТ ЖЕНА И МУШКАРАЦА  
ШАНСА ЗА НАПРЕДАК И ДЕМОКРАТИЈУ 

 
Актив жена социјалдемократа, у складу са Програмом рада Савеза независних 

социјалдемократа,  реафирмишући досадашње програмске циљеве, уз уважавање 
принципа демократије, солидарности и хуманости, опредјељује се за пуно поштовање 
Статута СНСД кроз примјену програма и циљева рада Актива жена социјалдемократа, те 
за своје даље политичко дјеловање усваја Програмску платформу за период 2016. – 2020. 
истичући да:  
 

-равноправност полова значи да су жене и мушкарци једнако присутни у свим 
подручјима јавног живота, имају једнак статус, могућности за остваривање својих права, 
као и једнаку корист од остварених резултата; 

 
-унапређивање положаја жена и постизање равноправности жена и мушкараца 

јесте питање људских права и услов за друштвену правду, и не треба га посматрати 
изоловано, као искључиво женско питање; 

 
-унапређење положаја жена је једини начин да се изгради одрживо, праведно и 

развијено друштво; 
 
-оснаживање жена и равноправност жена и мушкараца су темељ за постизање 

политичке, социјалне, економске, културне и еколошке сигурности свих људи; 
 
-адекватна политичка организованост и заступљеност жена у политици је основни 

предуслов за ефикасну политичку акцију.  
 

Поштовање човјека, његовог достојанства, права и слобода, независно од 
његових увјерења, вјерске и националне припадности, пола, сексуалне оријентације, 
политичког увјерења, социјалног и сваког дргог статуса или опредјељења, једнакост 
шанси, афирмација права и слобода свих појединаца, друштвених група и слојева, 
равноправност полова те међугенерацијска солидарност, руководећи су принципи 
дјеловања Актива жена социјалдемократа.  
 

Актив жена социјалдемократа ће се у свом раду залагати за: 
 

- Чврсту оријентацију ка успостављању равнотеже полова на свим нивоима и у 
свим тијелима и органима СНСД (најмање 40%) - За почетак, квоте прихватамо као нужан 
инструмент за постизање примјеренијег односа жена и мушкараца у свим руководним 
тијелима странке. Оживотворењем циља од 40% заступљености у свим тијелима СНСД-а, 
такав став ће и у ширим друштвеним сферама постати увјерљивији; 
 

Актив жена социјалдемократа ће, као организациони облик СНСД, у свим 
приликама, промовисати идеју једнаких могућности у одлучивању, без чега није могуће 
остварити оснаживање положаја жена. Начело равноправности полова ће се прије свега 
промовисати на свим нивоима организовања у оквиру СНСД, чији  смо организациони 
дио, како бисмо то начело могли бескомпромисно заступати и представљати унутар 
локалних заједница у којима живимо, као и друштву у цијелини. 



 
- Настављамо се активно ангажовати на спречавању и сузбијању насиља према 

женама и насиља у породици сматрајући га друштвеним и политичким проблемом чије 
санкционисање мора бити брзо, ефикасно и бескомпромисно, а пуна примјена 
Конвенције Савјета Европе о сузбијању и спречавању насиља према женама и насиља у 
породици неупитна. 
 

Актив жена социјалдемократа ће захтијевати додатно јачање превентивних, 
едукацијских и казнених мјера и инсистирати на системском приступу рјешавања 
безбједности, адекватног привременог збрињавања и смјештаја, психосоцијалне 
рехабилитације жртава свих облика насиља у породиц и насиља према женама. Подршка, 
помоћ и заштита жена жртава свих облика насиља мора бити у центру свих јавних 
политика; 

 
- Заштита и унапређење здравља жена, посебно репродуктивног, те превенција 

и рано откривање масовних незаразних болести које претежно погађају жене - Жене 
имају право на највиши могући стандард у погледу физичког и менталног здравља. 
Уживање овог права од виталног је значаја за њихов живот и осјећај благостања, као и за 
њихову могућност да учествују у свим областима јавног и приватног живота. Понављамо 
значај права на репродуктивно здравље жена и право на слободу одлучивања о рађању 
дјеце. Репродуктивно здравље је стање укупног физичког, менталног и друштвеног 
благостања и није само одсуство болести или слабости у свим питањима везаним за 
репродуктивни систем и за његове функције и процесе. Репродуктивно здравље стога 
значи да људи могу имати испуњен и сигуран сексуални живот и да могу имати децу, као 
и слободу одлучивања да ли ће, када и колико често добијати децу. Подржавамо 
унапређење мјера за заштиту и подршку трудницама, мајкама, дјеци, те развој услуга 
здравственог система и његове доступности свим женама, а нарочито најугроженијим 
групама жена (жене с инвалидитетом, жене из руралних подручја, жене старије животне 
доби). Актив жена сцоијалдемократа ће се у свом раду посебно залагати за заштиту жене 
на радном мјесту од свих облика дискриминације и осигурање права приликом 
породиљског одсуства као и подизање нивоа стандарда дјечије заштите. 
 

- Побољшање положаја жена у друштву кроз стварање услова за њихово 
запошљавање, економску стабилност и стамбено збрињавање је и даље у фокусу 
активности Актива жена социјалдемократа. Иако су многе жене унаприједиле свој 
положај у економским структурама, за већину жена, посебно за оне које се суочавају са 
додатним препрекама, сталне баријере ометају њихову способност да постигну 
економску независност и осигурају одрживу егзистенцију себи и издржаваним члановима 
своје породице. Актив жена социјалдемократа залагаће се за стално унапређивање 
економских права и независности жена, укључујући приступ запослењу, 
одговарајућим радним условима и управљање економским ресурсима. 
 

- Образовање доступно свима - Образовање је неопходно средство за постизање 
циљева равноправности, развоја и мира. Од образовног система у којем нема 
дискриминације користи имају и дјевојчице и дечаци, а такво образовање доприноси 
равноправнијим односима између жена и мушкараца и хуманом развоју друштва. 
Женама би требало омогућити да стално усвајају знања и вјештине поред оних које су 
стекле формалним образовањем и обуком. Образовни и програми и обуке за жене које 
су незапослене неопходни су како би им се пружила нова знања и вјештине које ће 
поспјешити и проширити њихове шансе за запошљавање, укључујући самозапошљавање, 
као и развој њихових предузетничких вјештина. Приступ и задржавање девојчица и жена 



на свим нивоима образовања, укључујући и ниво високог образовања и све академске 
области, један је од фактора њиховог сталног напретка у професионалном ангажовању. 
 

У реализацији активности усмјерених на достизање циљева политичке 
платформе, Актив жена социјалдемократа ће:  
 

1. Подржавати активности невладиних организација, УН фондова, тијела Савјета 
Европе, социјалдемократских фондација, синдиката и приватног сектора у 
постизању једнакости међу половима, укључујући равноправно учешће у тијелима 
одлучивања на различитим нивоима; 
 

2. Вршити медијску промоцију и подизати свијест становништва о једнаким 
могућностима жена и мушкараца и подстицати мјере којима ће бити омогућено да 
се ускладе сви облици породичног и професионалног живота жена; 
 

3. Укључити се у различите активности усмјерене на оснаживање институционалних 
механизама за побољшавање положаја жена на свим нивоима власти и 
управљања; 
 

4. Путем жена посланица у Народној скупштини Републике Српске, Парламенту 
Федерације БиХ и Парламентарној скупштини БиХ, вршити анализу политика, 
предузимати заговарање, комуникацију и праћење спровођења утицаја на 
политику, формулисања и ревидирања законодавства – са аспекта превазилажења 
дискриминације засноване на полу и унапређење положаја жена; 
 

5.  На регионланом и међународном нивоу, осигурати да се промовише напредак 
положаја жена, као саставни дио политичког, привредног, друштвеног и културног 
развоја; 
 

6.  Константно радити и развијати сарадњу са женама из политичких партија сличне 
програмске оријентације, а посебно са Социјалистичком интернационалом жена, 
те  партнерским странкама са којима СНСД сарађује  на нивоу  Републике Српске, 
Федерације БиХ, региона и свијета; 
 

7. Властитим способностима и снагом, жене ће заузимати одговарајуће мјесто у 
странци, тијелима законодавне, извршне и судске власти, те непосредно 
допринијети унапређењу функционисања власти на свим нивоима друштвене 
заједнице; 
 

8. У циљу постизања једнаке заступљености жена, Актив жена социјалдемократа ће, 
на свим нивоима, дефинисати конкретне видове борбе против дискриминације 
засноване на полу и константно спроводити активности на повећању броја жена у 
СНСД;  
 

9. Дјеловање општинских и градских Актива жена социјалдемократа врши се на 
основу властитих планова за дјеловање, који проистичу из овог Програма; 
 

10. Предсједништво Актива жена социјалдемократа је координатор свих активности 
Актива жена социјалдемократа. 


