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1. Општи коментари и сугестије, у односу на текст Предлога

Формулација “жене другачије сексуалне оријентације” у овој Стратегији (употребљена двапут на
стр. 130) је нејасна. Пре свега, нејасно је у односу на шта је поменута сексуална оријентација
другачија. Такође, формулација не прецизира која би то сексуална оријентација била, што оставља
простор за злоупотребе. Стога предлажемо да се ова формулација у обе реченице на страници 130.
измени из “жене другачије сексуалне оријентације” у “жене истополне сексуалне оријентације”,
или просто “хомосексуалне и бисексуалне жене”.

Појам “родног идентитета” помиње се на 4 места у овој Стратегији (стр. 44, 105, и два пута на
страници 130) и уноси конфузију у текст. Категорија “родног идентитета”, иако се помиње у
Закону о родној равноправности, у самом Закону није дефинисана чак ни у одељку Појмови, те
предлажемо да је из ове Стратегије треба избацити сасвим.

Одељак 2.3 наводи следеће: “Такође, овом мером се обезбеђује транспарентно, стабилно и одрживо
финансирање политика, мера и специјализованих услуга за подршку женама које пружају
институције, установе и женске НВО, а којима се доприноси смањењу насиља према женама и
унапређује приступ делотворној заштити и подршци за излазак из ситуације насиља,
превазилажење трауме и оснаживању свих жена са искуством родно заснованог насиља, а
нарочито када је реч о Ромкињама, женама са инвалидитетом, женама са села, старијим женама,
женама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, женама жртвама трговине људима,
азиланткињама/ мигранткињама.”
Синтагма “жене другачијег родног идентитета” у одредби која уређује пружање специјализованих
услуга женама у случајевима трауме оставља простор за злоупотребе. Све остале наведене
категорије прецизирају припадност угорженим групама унутар шире категорије женског пола, док
синтагма “жене другачијег родног идентитета”, уколико остане недефинисана, оставља простора
особама мушког пола који “негују женски родни идентитет” приступ овим услугама намењеним
женама. Предлажемо, стога, да се формулација измени тако да избаци појам “родног идентитета”,
или да се Стратегијом прецизира да се ради о особама женског пола које негују мушки “родни
идентитет”, те као жене и даље имају приступ специјализованим услугама намењеним женама.
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2. Предлози за додавање или измену текста Предлога

страна интервенција

130 Избацити синтагму “родни идентитет” из следеће формулације: а нарочито када

је реч о Ромкињама, женама са инвалидитетом, женама са села, старијим женама,

женама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета

130 Формулацију «жене другачије сексуалне оријентације» заменити формулацијом

“жене истополне сексуалне оријентације” или “хомосексуалне и бисексуалне жене”.

44 Избацити синтагму “родни идентитет” из следеће формулације: у коме се поштује и
уважава разноврсност родних и других идентитета.

105 Избацити синтагму “родни идентитет” из следеће формулације: Визија која се
остварује овом Стратегијом је родно равноправна Република Србија у којој су жене и
мушкарци, девојчице и дечаци као и особе другачијих родних идентитета равноправни,

(могуће додавање редова у табели)

НАПОМЕНE:
- Коментари и сугестије се достављају искључиво у форми овог обрасца
- Коментари и сугестије достављају се искључиво на електронску адресу:
dragan.knezevic@minljmpdd.gov.rs најкасније до 30. августа 2021. године
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