Izvješće o radu Odbora za ravnopravnost spolova
Hrvatskog sabora (8. saziv)

U 8. sazivu (2016. godine) Odbor je održao 6 sjednica – 3 redovite i 3 tematske.
Redovite sjednice:
2. veljače

Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i
investicije za 2014. godinu

4. svibnja

Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015.
godinu

8. lipnja

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova, s
Konačnim prijedlogom zakona;
Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015.
godinu;
Godišnje izvješće o obrani za 2015. godinu

Tematske sjednice:
8. ožujka – povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, na temu: Uloga žena u
demografskoj obnovi: bez uvažavanja koncepta ravnopravnosti spolova nema
kvalitetne demografske politike (u suradnji s udrugom B.a.b.e.)
19. svibnja – na temu: Kurikularna reforma, s posebnim naglaskom na građanski i
zdravstveni odgoj
9. lipnja – na temu: Status i prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj
(zajednička tematska sjednica s Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina)

Ostale aktivnosti Odbora za ravnopravnost spolova:
9. veljače 2016. godine – Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana Sobol
održala je sastanak s predstavnicama Ženske mreže Hrvatske na kojem se dogovorila buduća
suradnja Odbora i nevladinih organizacija.
23. veljače 2016. godine – Odbor za ravnopravnost spolova održao je sastanak s
predstavnicama udruge „Žene u Domovinskom ratu“ koje su predstavile prijedlog za
proglašenje 18. siječnja Danom mirovnih inicijativa.
23.veljače 2016. godine – Predsjednica odbora Gordana Sobol održala je sastanak s
predstavnicima Udruge Ravnopravno roditeljstvo na kojem se razgovaralo o potrebi izmjena
Obiteljskog zakona te je dogovorena buduća suradnja i organizacija tematske sjednice o
položaju očeva tijekom i nakon razvoda braka.
3. ožujka 2016. godine – Predsjednica Odbora Gordana Sobol, potpredsjednica Odbora Sanja
Putica i članica Odbora Ljubica Ambrušec sudjelovale su u Bruxellesu na
međuparlamentarnome sastanku koji je u povodu obilježavanja Međunarodnoga dana žena
organizirao Odbor za prava žena i jednakost spolova Europskoga parlamenta, s ciljem
razmjene mišljenja o situaciji u kojoj se nalaze žene i djevojčice izbjeglice i tražiteljice azila u
EU.
4. ožujka 2016. godine – Odbor za ravnopravnost spolova održao je u Hrvatskome saboru
sastanak s polaznicima Akademije ravnopravnosti iz Sarajeva (koji su u okviru studijskoga
posjeta Hrvatskoj upoznali iskustva Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji te
pravima LGBT osoba)
11. ožujka 2016. godine – U organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova i Centra za
ženske studije u Hrvatskome saboru održana je promocija časopisa „Treća“ u povodu
obilježavanja 20. obljetnice djelovanja Centra za ženske studije.
14. travnja 2016. godine – Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Gordana
Sobol, potpredsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđa Grbin i
potpredsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Domagoj Hajduković
održali su u HrvatskomE saboru radni sastanak s predstavnicima i voditeljicom udruge
„TransParent“ Sanjom Stanojević i Nebojšom Paunovićem iz Ureda pravobraniteljice za
ravnopravnost spolova sa svrhom rješavanja uočenih problema vezanih uz uvjete i
pretpostavke života u drugom rodnom identitetu.
26. do 28. travnja 2016. godine – potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sanja
Putica sudjelovala je na Godišnjoj regionalnoj konferenciji parlamentarnih zastupnica u
Tirani. Konferencija je uključivala teme kao što su jačanje političke participacije žena, jačanje
uloge žena na lokalnim razinama vlasti i u gospodarstvu te uloga žena u demokratizaciji
društva u okviru koje je govorila i potpredsjednica Odbora Sanja Putica.
18. svibnja 2016. godine – potpredsjednica Odbora Sanja Putica održala je sastanak s grupom
njemačkih stipendista Zaklade Hanns Seidel, na kojemu su razmijenjena mišljenja o položaju
mladih u politici, udjelu žena u Hrvatskom saboru, nezaposlenosti mladih te o drugim
aktualnim temama koje su na dnevnom redu Hrvatskog sabora.

3. lipnja 2016. godine – Predsjednica Odbora Gordana Sobol održala je sastanak sa skupinom
njemačkih studenata, stipendista Zaklade Friedrich-Ebert na kojem je predstavila glavne
aktivnosti Odbora, posebno se osvrnuvši na zakonodavni okvir koji uređuje područje
ravnopravnosti spolova.
16. lipnja 2016. godine – Predsjednica Odbora Gordana Sobol održala je sastanak s
polaznicima Akademije ravnopravnosti koji borave u studijskome posjetu Republici
Hrvatskoj.
27. lipnja 2016. godine – Predsjednica Odbora Gordana Sobol i članica Odbora Gordana
Rusak održale su u Hrvatskome saboru sastanak s predstavnicama Finskog instituta za
zdravstvo i socijalnu skrb u sklopu provođenja twinning projekta „Podrška ravnopravnosti
spolova“ u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

