Родна равноправност у војсци појачава безбедност за све, изјавили су учесници заједничког састан
среда, 07. октобар 2015.

Имплементација родне равноправности у војсци је процес који је у току, али даљи напори
су неопходни у циљу побољшања учешћа жена у одлучивању у оквиру оружаних снага,
рекли су експерти који су данас у Бечу учествовали у заједничкој сесији Форума за
безбедносну сарадњу (ФСЦ) и Сталног савета ОЕБС-а.
Заједничка сесија, организована за време председавања Норвешке ФСЦ-у, а Србије
ОЕБС-у у 2015, пружила је платформу за размену најбољих пракси на простору ОЕБС-а.
Разговори су се бавили и практичном применом Резолуције 1325 СБ УН о женама, миру и
безбедности, чија се петнаеста годишњица усвајања навршава ове године. Као документ
који представља прекретницу, ова резолуција се бави несразмерним и специфичним
утицајем који оружани сукоби имају на жене, препознавши значај равноправног учешћа
жена у очувању и унапређењу мира и безбедности, као и потребе да се побољша заштита
жена и девојака и њихових права.
У расправи је наглашен значај свеобухватног приступа у спровођењу родне
равноправности успостављањем широке сарадње са другим државним органима као и са
цивилним сектором.
Хана Сисе, виша саветница у норвешком Министарству одбране, навела је да родна
равноправност унапређује разноликост у оквиру оружаних снага, што за резултат има
њихову повећану оперативну способност, која их даље чини издржљивијим и
флексибилнијим.
Подизање одговорности за родна питања на виши ниво командног ланца игра важну
улогу у ефикасном спровођењу родне равноправности, рекла је Луиз Олсон, руководилац
Одељења за истраживање и политике на тему рода, мира и безбедности на Академији
Фолке Бернадот.
Осврћући се на лекције научене током Програма обуке инструктора за родна питањима,
уведеног у оквиру Оружаних снага Шведске, Олсон је рекла: „Ради се о програму
намењеном руководству који, у циљу јачања организације, највишим руководиоцима
пружа знања и вештине у области родне равноправности и резолуција УН о женама, миру
и безбедности".
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Говорећи о резултатима Србије у примени Резолуције 1325 СБ УН, бригадни генерал
Слободан Јоксимовић рекао је да су жене данас заступљене у свим категоријама војног
састава. Такође је навео и да је један од приоритета у наредном периоду стварање
услова за постизање већег учешћа жена процесима одлучивања.
Међу говорницима били су и адмирал Јонас Хагрен, шеф Одељења за политику и
планирање, и капетан Ана Бјорсон, саветница за родна питања и пројектни координатор
Програма обуке за родна питања у Генералштабу Оружаних снага Шведске.
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