Trening za novinare - rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti
Datum
feb. '13.
28.
Razlike u bezbednosnim potrebama žena i muškaraca, prepreke koje žene imaju u zapošljavanju i napredovanju
u sektoru bezbednosti, oblici diskriminacije žena u institucijama bezbednosti i načini izveštavanja o ovoj
pojavi, teme su treninga za novinare koji organizuje BCBP.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje 28. februara i 1. marta obuku za novinare
o specifičnostima istraživanja sektora bezbednosti, sa fokusom na izazove sa kojima se suočavaju žene
zaposlene u bezbednosnim institucijama.
Predstavnici štampanih i elektonskih medija sa lokalnom, nacionalnom i regionalnom pokrivenošću koji su
zainteresovani da učestvuju na treningu prijave mogu slati do 25. februara na mejl
radomir.cvetkovic@bezbednost.org
Prijava treba da sadrži:
a) kratku biografiju;
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b) teme iz oblasti bezbednosti i/ili rodne ravnopravnosti kojima se bavite;
c) kontakt telefon.
Šta dobijaju učesnici treninga?
Kroz trening novinarima će biti omogućeno da:
• Učestvuju u predavanjima;
• Borave u studijskoj poseti bezbednosnim institucijama;
• Neposredno razgovaraju sa ženama zaposlenim u sektoru bezbednosti;
• Steknu dodatne veštine medijskog izveštavanja;
• Naprave medijski prilog o rodnoj ravnopravnosti u sektoru bezbednosti čije će troškove realizacije snositi
organizator treninga.
Prednost imaju novinari sa iskustvom u izveštavanju o sektoru bezbednosti. Posebno podstičemo predstavnike
medija iz unutrašnjosti da se prijave. Troškove puta i smeštaja za učesnike treninga koji nisu iz Beograda će
snositi organizator.
Za dodatne informacije možete se obratiti saradniku za komunikacije BCBP Radomiru Cvetkoviću telefonom
na broj 011/3287-226.
Učestvovanje žena u vršenju javnih poslova u sektoru bezbednosti predstavlja indikator stepena
demokratizacije jednog društva i države. Ono nam ukazuje na to u čijim rukama leži moć u sektoru bezbednosti
i da li se bezbednost pruža svim građanima, bez obzira na pol, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju.
Aktivnijim učestvovanjem žena u bezbednosnim institucijama poput vojske i policije, menja se tradicionalno
shvatanje da je sektor bezbednosti „rezervisan za muškarce“ i da bezbednost isključivo podrazumeva upotrebu
fizičke sile. Nаša želja je da kroz trening unаpredimo novinаrsku prаksu u ovoj oblаsti i ponudimo korisnа
saznanja novinаrimа, kаo i svimа onimа koji se bаve izveštаvаnjem ili odlučuju o nаčinu nа koji se prenose
informаcije.
Trening se održava uz podršku Agencije UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u okviru projekta
„Podrškа sprovođenju NAP zа primenu Rezolucije 1325 u Srbiji - kа rodno odgovornom sektoru bezbednosti“.
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