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ЩТА ЈЕ КПНВЕНЦИЈА П 
ЕЛИМИНАЦИЈИ СВИХ  
ПБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ  
ЖЕНА? 
Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена, или CEDAW, 
је међунарпдни правни инструмент кпјим се захтева пд земаља да 
елиминищу дискриминацију жена у свим пбластима, a кпји прпмпвище 
једнака права жена. CEDAW се често описује као међународна повеља о 
правима жена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уједиоене нације су усвпјиле CEDAW 18. децембра 1979. гпдине. Пд 2016. гпдине, 1891 држава је 
ратификовало CEDAW. Тп знаши да су се пве државе дпгпвприле да ће ушинити све щтп је у 
оихпвпј мпћи да псигурају тп да жене и девпјшице мпгу да уживају свпја права на равнпправнпј 
пснпви са мущкарцима и дешацима. 
 
1   https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en 
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  ЗАЩТП ЈЕ CEDAW ВАЖНА?

CEDAW је кпнвенција или међунарп- 
дни угпвпр, щтп знаши да је деп 
међунарпднпг права и да је правнп 
пбавезујућа за државе кпје су 
ратификпвале Кпнвенцију. 
 
 Иакп други међунарпдни инструменти  
 за људска права, кап щтп је  
 Међунарпдни пакт п грађанским и  
 пплитишким правима, забраоују 
 дискриминацију на пснпву ппла,  
 CEDAW је важна јер се на свепбухватан 
 нашин бави људским правима жена и  
 фпкусира се на пкпншаое свих пблика  
 дискриминације жена и девпјшица, а  
 такпђе гарантује оихпва права у свим  
 пбластима живпта.  
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ПД 2016. ГПДИНЕ, 
1891 ДРЖАВА ЈЕ  

РАТИФИКПВАЛП 

CEDAW. 

 CEDAW је важна збпг свих наведених разлпга, а такпђе је важна и 

за младе! Иакп се CEDAW углавнпм пднпси на жене, Кпнвенција 

пдражава приступ живптнпг циклуса, а државе су дужне да 

унапређују једнака права жена и девпјшица. 
 
 

 
 
CEDAW захтева пд држава да елиминищу 
дискриминацију жена у јавнпј, кап и у приватнпј сфери, 
укљушујући и ппрпдицу, и преппзнаје тп да 
традиципналне рпдне улпге и стерептипи мпрају бити 
елиминисани у циљу пкпншаоа свих пблика 
дискриминације жена и девпјшица.  
 
CEDAW настпји да ппстигне „сущтинску једнакпст“ или 
„једнакпст резултата“, шиме се наглащава да би 
требалп да ппстпји једнак приступ, једнаке мпгућнпсти 
и једнаки резултати за жене и девпјшице. Тп 
ппдразумева да су државе у пбавези да предузму све 
неппхпдне мере кпје мпгу бити пптребне да се псигура 
да жене и девпјшице заиста искусе једнакпст у свпјим 
живптима. 
 
                                                         

                                 CEDAW И МЛАДИ 

 
 
 

 

„ЉУДСКА ПРАВА ЖЕНА И 
ДЕВПЈЧИЦА СУ 
НЕПТУЂИВИ, САСТАВНИ И 
НЕПДВПЈИВИ ДЕП 
УНИВЕРЗАЛНИХ 
ЉУДСКИХ ПРАВА“.  
— Бечка декларација и Акциони програм, 1993. 
година, став 18 



Девпјке и младићи су пши и ущи за праћеое тпга да ли се права жена и девпјшица ппщтују или 
крще. У државама кпје јпщ нису ратификпвале CEDAW, пднпснп оен Ппципни прптпкпл, 
залагаое за ратификацију је први кпрак!  

У државама кпје су ратификпвале CEDAW, лпкалне и/или 
наципналне НВП (укљушујући и пмладинске групе) мпгу да 
дппринесу званишним иницијалним и перипдишним 
извещтајима земље п напретку кпји је ппстигнут у 
спрпвпђеоу CEDAW-а, кап и да скрену пажоу на изазпве и 
предлпже нашине на кпје Влада мпже да унапреди права 
жена и девпјшица у складу са Кпнвенцијпм. Кпмитет за 
елиминацију дискриминације жена (Кпмитет CEDAW-а), 
кпји се састпји пд 23 независна експерта из свих пбласти, 
прима и разматра извещтаје и прати спрпвпђеое CEDAW-
а.  

 
 
 

 

ДЕВПЈКЕ И 
МЛАДИЋИ СУ ПЧИ И 
УШИ ЗА ПРАЋЕОЕ 
ТПГА ДА ЛИ СЕ 
ПРАВА ЖЕНА И 
ДЕВПЈЧИЦА 
ППШТУЈУ ИЛИ КРШЕ 
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CEDAW ЈЕ ВАЖНА ЈЕР  
СЕ НА СВЕПБУХВАТАН  
НАЧИН БАВИ  
ЉУДСКИМ ПРАВИМА 
ЖЕНА...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разлишити пблици и пбласти дискриминације на 
кпје се CEDAW фпкусира су важни за жене свих 
узраста, укљушујући девпјшице и девпјке. 

Кап активисти и шланпви прганизација цивилнпг 
друщтва и кап, једнпставнп, шланпви друщтва, 
девпјке и младићи такпђе имају вепма важну 
улпгу у ппзиваоу свпјих влада на пдгпвпрнпст за 
спрпвпђеое CEDAW-а. 



ДЕВПЈКЕ И МЛАДИЋИ 
МПГУ ДА ДППРИНЕСУ 
РАВНППРАВНПСТИ 
ППЛПВА КРПЗ УЧЕОЕ  
П ПРАВИМА ЖЕНА И 
ДЕВПЈЧИЦА. 
 
 

Такпђе, НВП мпгу да ппднесу „алтернативне 
извещтаје“ Кпмитету CEDAW-а, кпји ппказују 
недпстатке и изазпве у спрпвпђеоу CEDAW-а, кпји 
се мпжда не ппмиоу у званишнпм извещтају 
оихпве државе. 

Девпјке и младићи мпгу кпристити закљушна запажаоа, преппруке кпје издаје Кпмитет CEDAW-а 
кпје прате разматраое извещтаја државе, да утишу на Владу да предузме мере у складу са 
преппрукама Кпмитета за ппкретаое закпнске и пплитишке рефпрме. 
 
Такпђе, жене и девпјшице (саме или у групи) се мпгу жалити Кпмитету CEDAW-а акп су прекрщена 
оихпва права, ппд услпвпм да је оихпва земља ратификпвала Ппципни прптпкпл уз Кпнвенцију. 
Девпјке и младићи мпгу дппринети равнпправнпсти пплпва крпз ушеое п правима жена и 
девпјшица, крпз свеснпст п стерептипима кпји дппринпсе тпме да се жене и девпјке третирају 
неједнакп, кап и крпз рещаваое питаоа дискриминације у свим оеним пблицима и прпмпвисаое 
једнакпсти, инклузије и ппщтпваоа. 
 

 ПРПЦЕС CEDAW-А ЈЕ 

ПУТПКАЗ ЗА 

ТРАНСФПРМАЦИЈУ  

РПДНИХ ПДНПСА  

УНУТАР ДРЖАВА, 

ЗАЈЕДНИЦА И 

ППРПДИЦА, ТАКП ДА 

ППСТПЈИ ЈЕДНАКПСТ И  

У СТВАРНПМ ЖИВПТУ. 

УТИЦАЈ CEDAW-а 

CEDAW је кљушни инструмент за унапређеое права жена и 
рпдне равнпправнпсти щирпм света и пружа пснпв за судске 
пдлуке, кап и уставне, закпнске и пплитишке рефпрме на 
нивпу земље. 

У мнпгим државама , CEDAW је ппмпгла у јашаоу пдредби 
устава кпје гарантују једнакпст између жена и мущкараца, а 
пружа уставни пснпв за защтиту људских права жена. 
Закпнпдавствп кпје забраоује дискриминацију уппщте, а у 
вези са специфишним пбластима кап щтп је заппщљаваое, је 
ппсталп стандардна кпмппнента правних пквира. Државе су 
укинуле дискриминатпрне пдредбе у грађанским, 
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кривишним и ппрпдишним закпнима да би их ускладиле са 
CEDAW. Државе су усвпјиле закпне п једнаким мпгућнпстима 
кпји имају за циљ ппбпљщаое пплпжаја жена, пдредиле 
квпте за ппвећаое брпја жена на изабраним функцијама, и 
дпнеле нпве закпне и акципне планпве за спрешаваое и 
бпрбу прптив насиља над женама. Щирпм света судпви, на 
пснпву CEDAW-а, све вище развијају праксу п рпднпј 
равнпправнпсти.  

 ЗБПГ CEDAW-а, 
ЖЕНЕ И ДЕВПЈКЕ 
ШИРПМ СВЕТА СУ 
ПСНАЖЕНЕ ДА 
ТРАЖЕ СВПЈА 
ЉУДСКА ПРАВА. 

Збпг CEDAW-а, жене и девпјке щирпм света су пснажене да траже свпја људска права. 

CEDAW И ЦИЉЕВИ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА 

У Уједиоеним нацијама 2015. гпдине, светски лидери су фпрмалнп усвпјили нпви план за пдрживи 
развпј са циљевима за наредних 15 гпдина, усвајаоем Агенде 2030 за пдрживи развпј и 17 циљева 
пдрживпг развпја (ЦПР). Сампстални циљ за рпдну равнпправнпст, ЦПР 5, фпкусира се на ппстизаое 
рпдне равнпправнпсти и пснаживаое свих жена и дјевпјака, а кап свпј први циљ укљушује пкпншаое 
свих пблика дискриминације над свим женама и девпјкама свуда. 
 
Рпдна равнпправнпст је преппзната кап предуслпв за ппстизаое пдрживпг развпја и ппвезана је са 
свим псталим ЦПР. Са ЦПР и CEDAW, светски лидери имају пснпве за људска права, пбавезе и 
механизме за спрпвпђеое и пдгпвпрнпст, кап и временски пквир за ппстизаое рпдне 
равнпправнпсти, пснаживаое свих жена и девпјака и пкпншаое свих видпва дискриминације. 
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CEDAW УКРАТКП 

КПНВЕНЦИЈА ПБУХВАТА,   

У ЈЕДНПМ ПРАВНП 

ПБАВЕЗУЈУЋЕМ  

ИНСТРУМЕНТУ, ПДРЕДБE КПЈЕ 

ЗАХТЕВАЈУ ЕЛИМИНАЦИЈУ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА 

ПСНПВУ ППЛА У УЖИВАОУ 

ГРАЂАНСКИХ, ППЛИТИЧКИХ, 

ЕКПНПМСКИХ, СПЦИЈАЛНИХ  

И КУЛТУРНИХ ПРАВА. 

 Кпнвенција пбухвата, у једнпм правнп бавезујућем 
инструменту, пдредбe кпје захтевају елиминацију 
дискриминације на пснпву ппла у уживаоу 
грађанских, пплитишких, екпнпмских спцијалних и 
културних права. Пна пбухвата спектар људских 
права тпкпм живптнпг века жена и девпјшица, пд 
пбразпваоа дп заппслеоа и здравља, пд 
пплитишкпг ушещћа дп ппрпдишнпг живпта, пд 
питаоа кап щтп су тргпвина људима дп ситуације 
жена из руралних ппдрушја, пд закпна дп 
пплитишких мера. Пна идентификује пбласти 
дискриминације кпје су пд ппсебнпг интереса за 
жене и девпјшице и усппставља средства за 
птклаоаое дискриминације у пвим пбластима. 
CEDAW прпцес је путпказ за трансфпрмацију 
рпдних пднпса унутар држава, заједница и 
ппрпдица, такп да ппстпји једнакпст и у стварнпм 
живпту. 

CEDAW пбухвата 30 шланпва кпји су пбавезни за државе кпје су ратификпвале Кпнвенцију. Шланпви пд 
1 дп 4 приказују прирпду и пбим пнпга щтп су државе пбавезне да ураде у унапређеоу једнаких права 
и пкпншаоу дискриминације жена и девпјшица. Шланпви пд 5 дп 16 приказују специфишне пблике  
дискриминације кпји мпрају бити пкпншани, кап щтп су дискриминација у пбразпваоу и 
заппщљаваоу, здравству и пплитишкпм  
и јавнпм живпту.  Шланпви пд 17 дп 30  
пписују прпцесе кпјима се CEDAW 
спрпвпди и какп се пвп прати, кап щтп 
је нпр. какп се пд држава тражи да  
извещтавају п свпм напретку сваке  
шетири гпдине. 
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ШЛАНПВИ КПНВЕНЦИЈЕ 
 
ШЛАН 1 
Дефиниција дискриминације над  
женама и девпјшицама 
 
Дискриминација жена и девпјшица знаши 
другашије ппступаое према оима негп према 
мущкарцима и дешацима, щтп их спрешава да 
уживају свпја људска права. CEDAW 
пбјащоава да се дискриминација мпже 
пдвијати у свим пбластима јавнпг и 
приватнпг живпта, укљушујући пплитишке, 
екпнпмске, грађанске, друщтвене и културне 
пбласти. Пример „директне 
дискриминације“ је када закпни земље не 
дпзвпљавају женама да гласају, иду у щкплу 
или ппседују импвину. Пример „индиректне 
дискриминације“ је када ппсап, кап щтп је 
пплицајац, има минималне критеријуме 
висине и/или тежине кпје мнпге жене не 
мпгу да испуне. „Стварна једнакпст“ или 
„једнакпст резултата“ не мпже да се 
ппстигне када ппстпји директна или 
индиректна дискриминација.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШЛАН 3 

Пдгпварајуће мере 
 
Ратификацијпм CEDAW-а, државе мпрају 
предузети све пдгпварајуће мере да 
гарантују тп да жене и девпјшице мпгу да 
уживају свпја људска права и пснпвне 
слпбпде у свакпм аспекту друщтва, 
укљушујући пплитишке, екпнпмске, 
друщтвене и културне пбласти.  

ШЛАН 2 
Пбавезе за елиминацију дискриминације  

Државе кпје су ратификпвале CEDAW су 
дужне да предузму мере да пкпншају 
дискриминацију над женама и девпјшицама 
у свим оеним пблицима. Пвп укљушује 
усппстављаое закпна и пплитика за защтиту 
жена и девпјшица пд дискриминације и 
укидаое свих ппстпјећих дискриминатпрних 
закпна, пплитика, пбишаја  и пракси. CEDAW 
такпђе навпди да устави или други 
наципнални закпни мпрају да садрже нашелп 
једнакпсти жена и девпјшица, кап и 
мущкараца и дешака.  

 
 

 
ШЛАН 4 
Привремене ппсебне мере 

У пбластима у кпјима су жене и девпјшице у 
неппвпљнпм пплпжају збпг дугптрајних 
неједнакпсти, државе би требалп да усвпје 
привремене ппсебне мере какп би се брже 
ппстигла сущтинска једнакпст. Пример 
привремене ппсебне мере мпже бити 
пдређиваоа квпта за жене у пплитици. Тп су 
привремене мере кпје се кпристе да се убрза 
напредак ка рпднпј равнпправнпсти и кпје се 
кпристе самп дпк се не ппстигне 
равнпправнпст пплпва. Пве мере се не 
сматрају дискриминацијпм мущкараца и 
дешака и треба да трају пнпликп дугп кпликп 
ппстпје неједнакпсти.
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ШЛАН 5  
Рпдни стерептипи 

 ШЛАН 6  
Тргпвина људима и 
експлпатација прпституције 

Државе мпрају да раде на прпмени щтетних 
рпдних стерептипа п женама и девпјшицама, 
кап и мущкарцима и дешацима, кпјима се 
наставља дискриминација и пгранишавају 
мпгућнпсти за жене и девпјшице да ппстигну 
свпј пуни пптенцијал. Такви стерептипи мпгу 
укљушивати верпваое да жене и девпјшице не 
би требалп да се баве сппртпм или да 
мущкарци и дешаци не би требалп да раде 
ппслпве у дпмаћинству. Државе такпђе мпрају 
да псигурају тп да ппрпдишнп васпитаое 
пбухвата правилнп схватаое материнства кап 
друщтвене функције и заједнишке 
пдгпвпрнпсти и мущкараца и жена у пдгајаоу 
деце.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Државе мпрају пкпншати експлпатацију 
прпституције и тргпвину женама и 
девпјшицама. Щирпм света, наставља се 
тргпвина женама и девпјшицама и 
експлпатација жена и девпјшица за слабп 
плаћене ппслпве или секс.  

 

ШЛАН 7 

Пплитишки и јавни живпт 
  
Државе мпрају елиминисати 
дискриминацију жена и девпјшица у 
пплитишкпм и јавнпм живпту. Пвп укљушује 
једнака права на гласаое, на кандидпваое 
и пбављаое јавне функције, на ушествпваое 
у пплитишким партијама и прпцесима, кап и 
на ушествпваое у раду невладиних 
прганизација и пплитишких и јавних 
удружеоа кап щтп су синдикати. 



ШЛАН 8                                          ШЛАН 10 
Ушещће на међунарпднпм нивпу                          Пбразпваое 

Државе мпрају да пбезбеде женама и 
девпјкама једнака права да представљају 
свпју земљу на међунарпднпм нивпу и да 
ушествују у раду међунарпдних 
прганизација, кап щтп су Уједиоене нације. 
 
 

ШЛАН 9  
Држављанствп  
 
Државе мпрају да гарантују женама једнака 
права кап и мущкарцима да стекну, задрже 
или меоају свпје држављанствп, и 
држављанствп свпје деце. Државе мпрају 
пмпгућити женама да пренесу свпје 
држављанствп свпјим страним 
супружницима на равнпправнпј пснпви са 
мущкарцима. 

 Државе мпрају пкпншати дискриминацију 
жена и девпјшица и псигурати једнака права 
у пбразпваоу. Тп укљушује једнак приступ 
пбразпваоу и струшнпм усаврщаваоу на 
свим нивпима. Женама и девпјшицама се 
мпрају пбезбедити исти наставни планпви, 
испити, наставни стандарди, приступ 
стипендијама и ппрема. Пкпншаое 
дискриминације над женама и девпјшицама 
у пбразпваоу укљушује правп да ушествују у 
сппрту и физишкпм васпитаоу, кап и правп 
на приступ здравственпм пбразпваоу и 
инфпрмацијама п планираоу ппрпдице. 
Државе треба да се баве фактприма кпји 
дппринпсе тпме да жене и девпјшице 
напущтају щкплу, а требалп би да ппмпгну 
женама и девпјшицама кпје су ранп 
напустиле щкплу да се врате и заврще свпје 
щкплпваое. На крају, државе би требалп да 
елиминищу рпдне стерептипе и 
дискриминацију у щкплама, крпз 
ревидираое учбеника, наставних планпва и 
наставних метпда.  
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ШЛАН 11                                        ШЛАН 12 
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Заппщљаваое  
 
Државе мпрају елиминисати дискриминацију 
жена при заппщљаваоу. Пвп укљушује 
пбезбеђиваое једнаких мпгућнпсти за свакпга 
да изабере свпју прпфесију и прима једнаку 
плату за рад једнаке вреднпсти. Жене би 
требалп да имају једнак приступ здравим и 
безбедним услпвима рада и спцијалнп 
псигураое за пдлазак у пензију, 
незаппсленпст, бплест и старпст, а не би 
требалп да буду дискриминисане на пснпву 
тпга щтп су у браку, трудне, щтп су се 
ппрпдиле или се брину п деци. Женама треба 
пбезбедити ппрпдиљскп пдсуствп, а државе 
би требалп да ппдстакну пружаое ппдрщке 
да би се рпдитељима пмпгућилп да ускладе 
радне и ппрпдишне пбавезе. Ппсебна защтита 
би се требалп пбезбедити женама тпкпм 
труднпће на пним ппслпвима за кпје је 
дпказанп да су щтетни за оих. 

 Здравствена защтита и планираое 
ппрпдице 
 
Државе мпрају гарантпвати једнак приступ 
здравственпј защтити и псигурати тп да не 
ппстпји дискриминација жена и девпјшица 
у здравственпј защтити. Жене и девпјшице 
мпрају имати приступ здравственим 
услугама за планираое ппрпдице. Државе 
би требалп да пбезбеде пдгпварајуће, и 
где је пптребнп, бесплатне услуге у вези са 
труднпћпм, ппрпђајем и ппстнаталним 
перипдпм. Такпђе, женама би требалп 
пбезбедити адекватну исхрану тпкпм 
труднпће и дпјеоа.   



ШЛАН 13                                          ШЛАН 14 
Екпнпмски и спцијални живпт 
 
Државе мпрају елиминисати дискриминацију 
над женама и девпјшицама у свим пбластима 
екпнпмскпг и спцијалнпг живпта. Жене и 
девпјшице би требалп да имају иста права 
кап и мущкарци и дешаци на ппрпдишни 
дпдатак, банкарске кредите, зајам и 
хипптеке, и требалп би да имају једнаке 
мпгућнпсти да ушествују у сппртским и 
другим културним активнпстима. 

 Жене и девпјшице из руралних средина  
 
Државе мпрају узети у пбзир специфишне 
прпблеме са кпјима се супшавају жене и 
девпјшице из руралних средина и важну 
улпгу кпју пне имају у ппстанку оихпвих 
ппрпдица. Све пбавезе из Кпнвенције треба 
да се примене на жене и девпјшице из 
руралних средина, а државе треба да 
псигурају тп да пне имају кпристи пд 
руралнпг развпја на равнпправнпј пснпви 
кап мущкарци и дешаци. Мпрају бити 
испуоене ппсебне пптребе жена и 
девпјшица из руралних средина у ппгледу 
приступа услугама, пбуци, кап и мпгућнпсти 
заппщљаваоа и спцијалне једнакпсти, а 
земље треба да елиминищу 
дискриминатпрне препреке женама и 
девпјшицама из руралних средина. Пвп је 
јединствена пдредба ппсвећена женама из 
руралних средина у међунарпднпм угпвпру. 
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ШЛАН 15 
Једнакпст пред закпнпм

Државе мпрају гарантпвати женама и 
девпјшицама једнакпст са мущкарцима и 
дешацима пред закпнпм. Тп укљушује једнак 
приступ правнпм саветпваоу, услугама и 
ресурсима. Пвп укљушује тп да жене (и 
девпјшице, када дпстигну пдређени узраст у 
свпјпј земљи) треба да имају иста права кап и 
мущкарци и дешаци - да гпвпре за себе на 
суду, дпбију кредит, изнајме и наследе 
импвину или пптпищу угпвпр. Државе такпђе 
мпрају гарантпвати иста права на слпбпду 
кретаоа и избпр места станпваоа за жене и 
мущкарце. 

 

 

 

 

ШЛАНПВИ ПД 17 ДП 22 

ШЛАН 16  

Брак и ппрпдишни живпт  

У ппгледу брака и ппрпдишних пднпса, 
државе мпрају да пбезбеде женама једнака 
права кап и мущкарцима у оихпвпм избпру 
за кпга ће се удати и да ли ће се удати, кап и 
у ппгледу свих питаоа кпја се пднпсе на 
рађаое, усвајаое и ппдизаое деце, кап щтп 
је размак између деце и брпј деце. Пне 
такпђе имају иста права и пдгпвпрнпсти у 
браку и у слушају развпда. Жене имају иста 
лишна права кап и оихпви супружници у 
ппгледу избпра презимена, прпфесије и 
занимаоа, кап и у ппгледу оихпве импвине. 
Брак детета нема правнп дејствп, а државе 
треба да предузму кпраке у пдређиваоу 
минималне старпсне дпби за брак. Псим 
тпга, сви бракпви мпрају бити регистрпвани.  

 Пви шланпви пписују какп ради Кпмитет 
CEDAW-а. Државе ппднпсе иницијални 
извещтај у рпку пд гпдину дана пд када су 
ратификпвале Кпнвенцију и оенпг ступаоа 
на снагу, а накпн тпга ппднпсе перипдишни 
извещтај на сваке шетири гпдине. Кпмитет 
пдржава кпнструктивни дијалпг са 
делегацијпм државе, кпји се заснива на 
извещтају и другим дпбијеним 
инфпрмацијама, укљушујући и пд НВП. 
Представници НВП, укљушујући и 
пмладинске прганизације, мпгу да путују у 
Женеву, где Кпмитет пдржава свпје седнице 
три пута гпдищое, и неппсреднп 
кпмуницирају са шланпвима Кпмитета. 
Кпмитет CEDAW-а ће, у свпјим закљушним 
запажаоима, ппкренути питаоа и дати 
преппруке п убрзаоу напретка на пснпву 
извещтаја и дијалпга. Кпмитет такпђе мпже 
усвпјити ппщте преппруке п тематским или 
другим питаоима. 
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ШЛАНПВИ ПД 23 ДП 30 
 
Пви шланпви се баве администрацијпм 
CEDAW-а, укљушујући и мпгућнпст 
прихватаоа CEDAW-а у зависнпсти пд 
резерви, кап и тиме какп се рещавају сппрпви 
између држава у вези са тумашеоем или 
применпм CEDAW-а. 

 
 
ППЦИПНИ ПРПТПКПЛ  
 
На крају, CEDAW има Ппципни прптпкпл кпји 
је ступип на снагу 2000. гпдине. Закљушнп са 
2016. гпдинпм, 1082 држава је пптписалп 
Ппципни прптпкпл.  
 
Ппципни прптпкпл је прпцедурални прптпкпл 
кпјим се увпде дпдатни механизми за 
спрпвпђеое CEDAW-а. Ппципни прптпкпл 
пмпгућава да жене и девпјшице (саме или у 
групи) ппднесу жалбе директнп Кпмитету 
CEDAW-а акп сматрају да су оихпва људска 
права, кпја су защтићена CEDAW-пм, 
прекрщена, а Кпмитет CEDAW-а мпже да 
пбезбеди ппмпћ. Ппципним прптпкплпм се 
такпђе усппставља истражни ппступак кпји 
пмпгућава Кпмитету CEDAW-а да рещава 
систематске и распрпстраоене ппвреде, а 
кпји мпже бити ппкренут на пснпву 
инфпрмација дпбијених из билп кпг извпра.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
   https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=_en 
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УКРАТКП 
 

CEDAW УКРАТКП 

 
 
 
Кпнвенција п елиминацији свих пблика дискриминације жена или CEDAW је међунарпдни правни инструмент 
кпјим се захтева пд држава да елиминищу дискриминацију жена у свим пбластима и кпјим се прпмпвищу 
једнака права жена. CEDAW се шестп пписује кап међунарпдна ппвеља п правима жена. Уједиоене нације су 
усвпјиле CEDAW 18. децембра 1979. гпдине. Пд 2016. гпдине, 189 држава је ратификпвалп CEDAW. 
 

 
Шлан 1 Дефиниција дискриминације над женама и девпјшицама: 
дискриминација жена и девпјшица знаши другашије ппступаое 
према оима негп према мущкарцима и дешацима, щтп их 
спрешава да уживају свпја људска права. Пбухвата и директну и 
индиректну дискриминацију.  

Шлан 2 Пбавезе за елиминацију дискриминације: државе су 
дужне да предузму мере да пкпншају дискриминацију жена и 
девпјшица у свим оеним пблицима, усппстављаоем закпна и 
пплитика за защтиту жена и девпјшица пд дискриминације и 
укљушиваоем нашела једнакпсти у уставе и друге државне 
закпне. 
 
Шлан 3 Пдгпварајуће мере: државе мпрају предузети све 
пдгпварајуће мере да гарантују тп да жене и девпјшице мпгу да 
уживају свпја људска права и пснпвне слпбпде у свакпм аспекту 
друщтва. 
 
Шлан 4 Привремене ппсебне мере: државе би требалп да усвпје 
привремене ппсебне мере какп би убрзале напредак ка рпднпј 
равнпправнпсти и пкпншале дискриминацију жена и девпјшица.  

 
Шлан 5 Рпдни стерептипи: државе мпрају да раде на прпмени 
щтетних рпдних стерептипа п женама и девпјшицама и 
мущкарцима и дешацима кпјима се наставља дискриминација и 
пгранишавају мпгућнпсти за жене и девпјшице да ппстигну свпј 
пуни пптенцијал.  
 
Шлан 6 Тргпвина људима и експлпатација прпституције: државе 
мпрају пкпншати експлпатацију прпституције и тргпвину женама 
и девпјшицама.  
 
Шлан 7 Пплитишки и јавни живпт: државе мпрају елиминисати 
дискриминацију жена и девпјшица у пплитишкпм и јавнпм 
живпту. 
 
Шлан 8 Ушещће на међунарпднпм нивпу: државе мпрају 
пбезбедити женама и девпјшицама једнака права да 
представљају свпју земљу на међунарпднпм нивпу и да 
ушествују у раду међунарпдних прганизација.  
 
Шлан 9 Држављанствп: државе мпрају да гарантују женама  
једнака права кап и мущкарцима да стекну, задрже или меоају 
свпје држављанствп, кап и држављанствп свпје деце. Државе 
мпрају пмпгућити женама да пренесу свпје држављанствп 
свпјим страним супружницима на равнпправнпј пснпви са 
мущкарцима. 

 
Шлан 10 Пбразпваое: државе мпрају пкпншати дискриминацију 
жена  и девпјшица и псигурати једнака права у пбразпваоу.  

 

 
Шлан 11 Заппщљаваое: државе мпрају елиминисати 
дискриминацију жена при заппщљаваоу, укљушујући 
пбезбеђиваое једнаких мпгућнпсти за свакпга да изабере свпју 
прпфесију и прима једнаку плату за рад једнаке вреднпсти. 
 
  
Шлан 12 Здравствена защтита и планираое ппрпдице: државе 
мпрају гарантпвати једнак приступ здравственпј защтити и 
псигурати тп да не ппстпји дискриминација жена и девпјшица у 
здравственпј защтити и да пне имају приступ здравственим 
услугама за планираое ппрпдице и репрпдуктивнп здравље.  
 
Шлан 13 Екпнпмски и спцијални живпт: државе мпрају 
елиминисати дискриминацију жена и девпјшица у екпнпмскпм и 
спцијалнпм живпту.  
 
Шлан 14 Жене и девпјшице из руралних средина: државе мпрају 
узети у пбзир специфишне прпблеме и важну улпгу кпју жене и 
девпјшице из руралних средина имају у ппстанку свпјих 
ппрпдица.  
 
Шлан 15 Једнакпст пред закпнпм: државе мпрају гарантпвати 
женама и девпјшицама једнакпст са мущкарцима и дешацима 
пред закпнпм, укљушујући једнак приступ правнпм саветпваоу, 
услугама и ресурсима.  
 
Шлан 16 Брак и ппрпдишни живпт: државе мпрају елиминисати 
дискриминацију жена у браку и ппрпдишним пднпсима. 
Државе мпрају да пбезбеде женама једнака права кап и 
мущкарцима у оихпвпм избпру за кпга ће се удати и да ли ће 
се удати, кап и у ппгледу свих питаоа кпја се пднпсе на 
рађаое, усвајаое и ппдизаое деце. Брак детета нема правнп 
дејствп, а државе би требалп да предузму кпраке у 
пдређиваоу минималне старпсне дпби за брак.  
 
 
Шланпви пд 17 дп 22 Пви шланпви пписују какп ради Кпмитет 
CEDAW-а, укљушујући оегпву улпгу у праћеоу спрпвпђеоа 
CEDAW-а у државама кпје су ратификпвале CEDAW.  
 
Шланпви пд 23 дп 30 Пви шланпви се баве администрацијпм  
CEDAW-а.  
 
 
Ппципни прптпкпл Ппципни прптпкпл увпди дпдатне 
механизме за спрпвпђеое CEDAW-а, укљушујући истражни 
ппступак кпјим Кпмитет CEDAW-а рещава  систематска 
крщеоа, кап и нашин за жене и девпјшице да ппднесу жалбе 
директнп Кпмитету CEDAW-а акп сматрају да су оихпва људска 
права, кпја су защтићена CEDAW-пм, прекрщена. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВПРИ                                          ПРИЗНАОА 

Прилагпђенп из Кпнвенције п  елиминацији 
свих пблика дискриминације жена (CEDAW), 
текст Кпнвенције на енглескпм језику: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 

 

Прилагпђенп из CEDAW украткп – за 

адплесценте, УНИЦЕФ: 

http://www.unicef.org/gender/fles/CCBAW_In_Bri

ef_For_Adolescent-Web_Version.pdf 

 Искренп ценимп визију, инспирацију и 
ппдрщку Фумзиле Мламбп-Нгцука, 
ппдсекретара генералнпг секретара УН и 
изврщне директпрке агенције УН Жене, и 
Лакщми Пури, ппмпћнице генералнпг 
секретара УН-а и заменице изврщнпг 
директпра агенције УН Жене. Оихпв напредан 
став и шврстп залагаое за укљушиваое младих 
у агенду рпдне једнакпсти су пбезбедили 
извпрни ппдстрек и настављају да ппкрећу нащ 
рад. 

 
Брпщура са питаоима и пдгпвприма п CEDAW-у, 
УН Жене, Кариби: 
http://caribbean.unwomen.org/en/materials/publi
cations/2004/12/cedaw-made-easy-question-
answer-booklet 

CEDAW и људска права, УН Жене, Азија и 
Пацифик: 
http://asiapacifc.unwomen.org/en/focus-
areas/cedaw-human-rights 
 
Супшаваое са дискриминацијпм: Кпнвенција п 
елиминацији свих пблика дискриминације жена 
и оен Ппципни прптпкпл, Прирушник за 
парламентарце, Пдељеое Уједиоених нација 
за унапређеое пплпжаја жена и 
Интерпарламентарна унија: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/han
dbook_parliamentarians_cedaw_en.pdf 

  
Захваљујемп се Алиспн Хамфри, Чејспну Тан де 
Бибијана, Рпнди Де-Фритас и Патрицији Кпртез 
за оихпв дппринпс дпкументу, кап и Беатрис 
Данкан, Карлпти Ајелп, Карплин Щлекер и 
Ченет Амер за оихпва мищљеоа и преглед 
дпкумента. 
 
Такпђе бисмп желели да се захвалимп свим 
шланпвима Радне групе п младима и 
равнпправнпсти пплпва Међуагенцијске 
мреже УН-а за развпј младих на оихпвпј 
ппдрщци. Ценимп дппринпс Фриде Абилдгард, 
Ришарда Кастиља и Щрути Капур и захваљујемп 
се Кристијану Ппртеру, Мпли Пашекп и Веха 
Впра за преглед кпнашне верзије дпкумента. 
 
Пбјављиваое пвпг дпкумента је пмпгућенп 
захваљујући дппринпсима Adobe-а. 
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ФПТПГРАФИЈЕ Наслпвна страна: УН Жене / Рајан Браун; Садржај: УН Жене / Патумппрн Тпнгкинг; Страна 1: Жене у 
развпју Кпрша НВП; Страна 2: MHPV; Страна 3: УН Жене / Стефани Рајспн; Страна 4: УН Жене / Густавп Стефан;  
Страна 5: Фарија Салман; Страна 6: УН Жене Мплдавија/ Дијана Савина; Страна 7: УН Жене / Рајан Браун; Страна 8: 
Чакп Рпетс; Страна 9: УН Жене / Рајан Браун; Страна 10: УН Жене / Густавп Стефан; Страна 11: Grassroots Soccer /  
Карин Щермбракер; Страна 12: УН Жене Албанија / Виплана Муратај; Страна 13, врх: УН Жене Танзанија / Дипика  
Нат; днп: УНТФ / Фил Бпргес; Страна 15: Канцеларија сталнпг кппрдинатпра УН Малдиви / Лара Л. Хил  
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220 Истпшна 42. Улица 
Оујпрк, Оујпрк: 10017, САД 
Тел.: 646-781-4400 
Факс: 646-781-4444 
 
 
www.unwomen.org 
www.facebook.com/unwomen 
www.twitter.com/un_women 
www.youtube.com/unwomen 
www.flickr.com/unwomen 

youth@unwomen.org  

www.twitter.com/unwomen4youth 

#Youth4GenderEquality 
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