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ПРЕПОРУКЕ 
 

ПРВОГ ОКРУГЛОГ СТОЛА 
« РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА И РОДНА 

РАВНОПРАВНОСТ » 
Бања Лука, 10. новембар 2005.  

 
 

Округли сто «РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА И РОДНА 
РАВНОПРАВНОСТ » одржан 10. новембра 2005. у Бања Луци, БиХ, организован је од 
стране Удружења «ИТ - Једнаке Могућности» уз присуство представника владиног 
сектора, међународних организација, медија и инфо-комуникационих компанија: 
 
одражавајући: глобални конзенсус и реафирмишући обавезе са претходних 
међународних конференција и самита, посебно УН конференције о женама, Пекинг и 
Пекинг +5 и поново реафирмишући усвојене закључке о ИКТ (Инфо-комуникационе 
технологије) и женама Комисије УН о статусу жена, Њујорк 2003, 
 
имајући у виду: Принципе декларације и План акција Свјетског самита о 
Информационом друштву, одржаног у Женеви, децембра 2003, Агенду е-Еуропе 2002 и 
2005, Резолуцију ITU-а о укључивању родне равноправности у телекомуникациони 
сектор, 
 
назначујући: да су циљеви Округлог стола да промовише Информационо друштво и 
нагласи питање родне равноправности, 
 
даље назначујући: да је важан циљ Округлог стола да скрене пажњу на укључивање 
родне равноправности и једнаких могућности у свим процесима припрема националних 
програма како за Информационо друштво тако и за  коришћење ИКТ, 
 
учеснице и учесници Округлог стола позивају владе, грађанске организације, 
удружења, приватни сектор, учеснике у инфо-комуникационом сектору, институте, 
основне, средње, више и високе школе, универзитете и академије, медије и остале да 
препознају: 

* Да у процесу преласка на Информационо друштво, родна неравноправност мора 
бити  елиминисана,  
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* Важност ИКТ као алата за оснаживање жена, њихових права и дигнитета за пуно 
учешће у Информационом друштву, 

* Да ИКТ пружа велике могућности за унапређење присуства жена у друштву, 
привреди и политици и да је то пут ка смањењу сиромаштва и унапређењу 
укупних животних услова, 

* Да је ИКТ алат за превазилажење изолације, посебно жена дајући им снагу за 
једнаку позицију у друштву, и 

* Да се у процес наставе уведе родно сензибилисан језик. 
 
 
Учеснице и учесници Округлог стола «РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА И 
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ » посебно препоручују: 
 

а) Ресорним министарствима, Гендер центру РС, агенцијама за запошљавање 
да: 

1. родна равноправност буде јасно артикулисана у политици и стратегији државе за 
улазак у Информационо друштво, 

2. спроведу измене у вођењу статистике на државном и републичком нивоу кроз 
увођење мјерних индикатора за Информационо друштво у сагласности са ITU и 
европским иницијативама. 

3. иницирају активности: 
а) креирања материјала који укључују и родну равноправност а који 

омогућавају едукацију за коришћење Интернета на званичним језицима 
БиХ, 

б) ширења знања за коришћење ИКТ код незапослених жена, 
маргинализованих група, жена из руралних подручја, а посебно код 
дјевојака и дјевојчица, 

в) подстицања израде и сертификовање програма за оспособљавање тренера, 
посебно жена, за преношење ИКТ знања у процесу едукације, 

г) стварања амбијента за набавку и коришћење ИКТ алата за мала и средња 
предузећа, посебно она која воде жене, 

д) организовања промоције успешних фирми које воде политику родне 
равноправности, 

е) кроз политику и стратегију уласка у Информационо друштво планирају 
изградњу инфраструктуре која осигурава једнак приступ ИКТ како у 
урбаним тако и у руралним   подручјима, 

ж) оснују фондове за подршку програма едукације из области ИКТ, за 
економско оснаживање жена, као и да се уведу посебне стипендије за 
дјевојке и жене које студирају ИКТ, 

4. осигурају равноправну заступљеност жена у органима и телима задуженим за 
креирање механизама за управљање развојем Информационог друштва, 

5. кроз релевантну легислативу спречавају злоупотребе могућности Интернета, 
6. организују заједничке састанке владиних тијела са релевантних групама 

цивилног друштва о проблемима родне равноправности у процесу уласка у 
Инфромационо друштво, 

7. Кроз медијске кампање промовишу све домене информационог друштва. 
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б) УН, ЕУ и другим међународним организацијама у БиХ да у оквиру својих 
програма активности да: 

1. аспект родне равноправности буде посебно наглашен у пројектима у БиХ, 
2. подрже јачање ИКТ способности жена да би унаприједиле своје могућности и 

даље преносиле ова знања, 
3. дају подршку владама да у партнерству са приватним и невладиним сектором 

раде на смањивању дигиталног јаза између жена и мушкараца уз посебно 
обраћање пажње на маргинализоване групе и жене из руралних области. 

4. дају подршку влади да интегрише ИКТ у све владине стратегије, посебно у 
Стратегију за смањивање сиромаштва, Стратегију европских интеграција, 
Стратегију одрживог развоја са аспекта родне равноправности, 

5. припреме смјернице о начину укључивања родне равноправности у процесе 
изградње Информационог друштва, посебно за руралне области, 

6. одвоје финансијска средства за унапређење и убрзавање коришћења ИКТ алата са  
 аспекта родне равноправности, 

7. да у циљу унапређивања садржаја на локалном језику потпомогну израду 
рјечника језичких термина из информационо комуникационих технологија који 
су родно сензитивни и расположиви на употребу најшире јавности. 

 
в) Невладиним организацијама у БиХ да: 
1. подрже и организују тренинге о коришћењу ИКТ као алата за различите циљне 

групе незапослених жена да би оснажили њихове компетенције, 
2. организују тренинге жена и младих који имају проблема у развоју и промовишу 

wеb апликације које им омогућавају да имају једнак приступ информацијама као 
и други, 

3. подрже оснивање женских медијских агенција које би креирале и широко 
дистрибуирале садржај релевантан за жене у локалној заједници. 

 
г) Приватном сектору и другим учесницима у инфо-комуникационом сектору 

да: 
1. У свом развоју посебно предвиде wеb садржаје који су релевантни и корисни за 

жене, 
2. Инвестирају у инфо-комуникационе сервисе који треба да унаприједе живот жена 

у руралним срединама, као што је телемедицина. 
3. Да успоставе партнерство са владиним сектором да оснаже жене у ИКТ сектору. 
 
д) Медијима да: 
1. Промовишу предности Информационог друштва и инфо-комуникационих алата 

за унапређење живота свих грађана, 
2. Промовишу начине у коришћењу инфо-комуникационих алата, 
3. Припремају чланке и програме који охрабрују жене, посебно из руралних 

области, да се активно укључују у Информационо друштво, 
4. Да се умрежавају са женским медијским агенцијама и цивилним сектором који се 

бави питањима родне равноправности. 
 


