Trening za predstavnike štampanih i elektronskih medija
RODNA RAVNOPRAVNOST U SEKTORU BEZBEDNOSTI
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd, Đure Jakšića 6
Datum: 28. februar – 1. mart 2013. godine
PROGRAM
Radna verzija

09:30 -10:00

Prvi dan, 28. februar
Uvodna sesija
 Upoznavanje učesnika, predstavljanje ciljeva i programa treninga

10:00 - 11:30 Panel: Različite bezbednosne potrebe žena i muškaraca
 prof. dr. Zorica Mršević, Institut društvenih nauka;
 predstavnik Centra za mirovne operacije Vojske Srbije;
 Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar.
Kako se razlikuje bezbednost žena, devojčica, muškaraca i dečaka? Zašto su žene
nebezbednije od muškaraca? Šta su rodni aspekti bezbednosti?
11:30 - 11:45

Pauza za kafu

11:45 – 13:15 Izveštavanje o ženama u sektoru bezbednosti
 Jovanka Matić, Institut društvenih nauka
Kakva je slika današnje žene u medijima u Srbiji? Zašto su žene u sektoru bezbednosti
skoro„nevidljive“ u medijima? Koji su najčešći stereotipi o ženama u sektoru bezbednosti i
na mestima odlučivanja?Kako izveštavati o diskriminaciji žena u sektoru bezbednosti.
13:15 – 14:15 Ručak
14:15 – 15:00 Žene u sektoru bezbednosti
 predstavnik/ca Ministarstva odbrane Republike Srbije;
 predstavnik/ca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije;
 predstavnik američke ambasade
Sa kojim problemima se suočavaju žene zaposlene u institucijama bezbednosti? Koji su
najčešći oblici diskriminacije žena u sektoru bezbednosti? Kako se institucije odnose prema
ovom problemu?
15:00 - 15:10 Pauza za kafu
15:10 – 16:30 Razgovor sa predstavnicima za medije institucija sektora bezbednosti
 Ministarstvo odbrane;
 Ministarstvo unutrašnjih poslova;
 Bezbednosno-informativna agencija.
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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Drugi dan, 1. mart
POSETA INSTITUCIJAMA SEKTORA BEZBEDNOSTI
10:00 – 12:00 Poseta Vojsci Srbije
12:30 – 14:30

Poseta policiji

14:30

Ručak

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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