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ПОРОДИЦА У САВРЕМЕНОМ. ДРУШТВУ. Мећународни семинар Конфе- 
ренције за друштвену активност жена Југославије. — Конференција за друштвену активност жена Југославије организовала je y Београду од 12—16. децембра 1968. године, семинар са темом: Породица y савременом друштву. Овај међународни семинар je шести у низу међународних семи- нара организованих од 1961. године, на којима су расправљани следећи проблеми: друштвене службе за помоћ породици, проблеми женске омла- дине, место и улога жена y локалној самоуправи, образовање жена, дру- штвено-економске промене на оелу и положај жене, деце и породице. Не- посредна сарадња националних и међународних организација које ce баве овим проблемима показала ce врло корисном, тако да Конференција на- ставља ову праксу.Семинару су присуствовали, поред организатора — Конференције за друштвену активност жена Југославије, научни раднвди, представници друштвених и политичких организација, стручних и научних институција и представници следећих земаља: Аустрије, Бугарске, Чехословачке, Фран- цуске, Гвинеје, Индонезије, Италије, Мађарске, Румуније, Сирије, СССР-а, Швајцарске и Туниса. Поред представника националних организација, се- минару су присуствовали и представници следећих међународних органи- зација: Међународног бироа рада, Међународне демократоке федерације жена, Међународног савета жена, Међународне службе за социјални рад и Међународне федерације школа за родитеље и васпитаче.Рад семинара, ванредно занимљив због обиља проблема који су тре- тирани у оквиру главне теме, показао je да je размена искустава врло корисна. Велики број учесника, из земаља које немају само различито друштвено и подитичко уређење, већ и потпуно неједнак степен развоја, указао je да многи проблеми захтевају да буду систематски и стално пра- ћени и још детаљније разрађени.Породица y савременом друштву je на овом семинару посматрана из разних углова, и многа мишљења, изложена y рефератима (као y увод- ном реферату др Милана Босанца) и дискусији, могла би да буду предмет даље, и то врло живе дискусије, као и даљих социолошких истраживања (реферат др Оливере Бурић: Породица и социјализација).Семинар je занимљив и са правног становишта, јер je на њему, по- ред реферата др Марка Младеновића, који je био посвећен правно-поли- тичким видовима породице у Југославији, y многим другим рефератима и дискусији истакнут правни положај породице и, посебно, положај жене и деце y оквиру породице и њихова правна и друштвена заштита.Излагања о позитивном законодавству и његовој примени y пракси, провејавала су кроз све информације представника земаља—учесница.Несклад између савременог живота и застарелог законодавства пред- ставља проблем у врло развијеним земљама, као што су Швајцарска (где жена још нема право гласа) и Италија (у којој je још на снази законодав- ство које жену ставља y потпуно подређен положај), док je, на другој 



130 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАстрани, примена модерног законодавства (у Југославији, на пример) оте- жана традицијом и обичајима који су далеко иза законодавства.Усклађивање савременог живота са одговарајућим законодавством и његовом применом постаје дужност свих организација, a не само оних које ce боре за побољшање положаја жене и деце y оквиру породице и друштва. Веома обимна и систематска борба за праву и корениту измену породичног законодавства y Италији, како je то y свом исцрпном изла- гању истакла Пина Ре, представница Комисије за жене Комунистичке пар- тије Италије, не представља само модернизацију породичног законодав- ства, већ и борбу за равноправност свих чланова породице. Вековна су- премација мужа и оца, која y модерној Италији још увек иде до апсурда, никако није y складу са модерним уставом који гарантује потпуну јед- накост.Положај запослене жене и њено изједначење са мушкарцем на рад- ном месту, мада je, често, формално повољно решено, захтева доследнију примену и интензивнију помоћ жени y породици. Занимљива су нова ре- шења која су дата y социјалистичким земљама (излагање, између осталих, инж. Власте Браблцове), где je овај проблем и најакутнији, јер je и по- раст броја запослених жена највећи (у Румунији je удвостручен y пери- оду 1951. до 1967), и где интензивнија индустријализација градова доноси и низ проблема који су везани за измену структуре становништва и ми- грације на релацији село-град. Ове промене нису само спољне, већ ce одра- жавају, у великој мери, и на односе y оквиру породице. Традиционална породица ce губи и учешће жене y одлучивању постаје све значајније. Запосленост жене и овде игра велику улогу (у реферату Руже Фирет: Дистрибуција ауторитета y сеоским породицама и домаћинствима, то je посебно истакнуто).Међународни семинар Породица y савременом друштву je посебно занимљив сада, када ce расправља о кодификацији породичног законо- давства.
Љиљана Андрић

ДЕЛАТНОСТ СЕКРЕТАРИЈАТА ИНТЕРФАКУЛТЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
САВЕЗА СТУДЕНАТА ПРАБНИХ ФАКУЛТЕТА. — У Југославији постоји девет правних факултета и на сваком од њих постоје организације Савеза студената, које ce y своме раду сусрећу са веома сличним проблемима. Ипак, сарадња између њих сводила ce само на уобичајене размене посе- та приликом одржавања годишњих скупштина или на понеки заједнички организован семинар. За последње две године учињен je y том погледу велики корак напред. Уочен je низ заједничких проблема, a организације Савеза студената на овим факултетима показале су много воље и спрем- ности да их заједнички решавају.У марту 1967. год. одржана je y Загребу конференција којој су при- суствовале студентске делегације са свих правних факултета y земљи. Због веома занимљивих питања која су тада покренута, одлучено je да ce такве конференције одржавају и убудуће, тј. да ce образује стална Интерфакул- тетска конференција Савеза студената правних факултета, која ће ce одр- жавати сваке године y другом универзитетском центру.


