
 

  

 

 

 

Поштована,  

На почетку желимо да Вам честитамо на избору и пожелимо успешан рад у Народној 

скупштини Републике Србије. 

Обраћамо Вам се у име Академије женског лидерства (АЖЛ) која је од 2018. године у 

континуитету прати насиље према политичаркама и женама ангажованим у јавној сфери. 

Верујемо да сте имали прилику да се упознате са нашим извештајем „Избори без насиља“ о у 

ком смо објединилe податке о праћењу насиља према женама током предизборне кампање за 

изборе одржане у априлу 2022. Уколико га до сада нисте прочитали, извештај можете 

погледати на нашој интернет презентацији www.liderke.org   

Реализујући иницијативу „За изборе без насиља“ желеле смо да јавности скренемо пажњу на 

неравноправну изборну трку које жене воде. Верујући у демократско друштво као заједницу 

равноправних грађанки и грађана и изборни процес као огледало таквог друштва, знамо да за 

разлику од мушких колега жене морају да се носе са насиљем, претњама и узнемиравањем. На 

овај начин желимо да утичемо да се насиље према женама у изборним кампањама смањи и 

подигне свест јавности о важности борбе против ових друштвених појава. 

АЖЛ ће и убудуће пратити насиље према политичаркама. Позивамо Вас да нас информишете о 

сваком облику насиља које доживите на www.liderke.org Такође Вас позивамо да о овој 

инцијативи информишете ваше страначке колегинице и сараднице.   

Верујемо да ћемо заједно са Вама радити на реализацији наших најважнијих препорука. За 

неке од њих ваша подршка је више него неопходна.  

Наше препоруке су: 

 Успоставити праћење избора из родне перспективе и евидентирање родно заснованог 

насиља 

 Радити на сензибилизацији и образовању чланица и чланова изборних комисија и 

бирачких одбора 

 Подстицати увођење родне перспективе у рад политичких странка 

 Континуирано унапређивати рад медија у извештавању о изборима 

АЖЛ већ годинама прати насиље према женама ангажованим у јавној сфери. Академија је била 

део Мреже СОС Војводина која је 2019. припремила извештај из сенке за Конвенцију о 

елиминацији свих облика дискриминације жена (CEDAW) и Конвенције Савета Европе о 

спречавању насиља против жена и насиља у породици (GREVIO). 

За све додатне информације остајемо Вам на располагању и можете нас контактирати 

електронском поштом на officewla@gmail.com. Хвала Вам на издвојеном времену и надамо се 

да се ускоро видимо на некој од заједничких активности.  

Срдачан поздрав, 

Тим Академије женског лидерства 
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