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Účasť žien v politike patrí na Slovensku z hľadiska rodovej rovnosti medzi najkritickejšie
oblasti. Už dlhodobo je podiel žien v najvyšších politických funkciách nízky a nezodpovedá
ich väčšinovému podielu v populácii. Argumentácia pre paritné zastúpenie žien v politike sa
opiera o princípy participatívnej a reprezentatívnej demokracie ako ukazovateľa kvality
a stupňa demokracie. Maskulínna monokultúra a výrazná rodová mocenská asymetria je rizikom
nedostatočného alebo úplnej absencie zastupovania

určitého druhu záujmov a skúseností

v práve a verejnej politike. Dôkazom je okrem iného aj prijímanie krízových opatrení bez odhadu
dopadov na ženy, alebo len ich formalistické zhodnotenie bez patričnej rodovej kompetencie.
Participácia na verejnom živote a aktívne občianstvo je mechanizmom inklúzie a integrácie
s cieľom dosahovania spoločenského konsenzu a sociálneho zmieru.
V širšom

celoeurópskom

a

celosvetovom

kontexte je

miera

účasti

žien na

moci

a rozhodovaní ukazovateľom civilizačnej vyspelosti, parameter ľudského rozvoja v zmysle
schopnosti žien realizovať individuálne rozhodnutia a participovať na benefitoch generovaných
aj na celospoločenskej úrovni.
V tejto súvislosti je dôležité zistenie, že hodnoty rodovej rovnosti vrátane politickej participácie
žien sú relevantným faktorom civilizačného stretu západného a moslimského sveta. Inglehart
a Norris na základe viacročných výsledkov výskumu svetových hodnôt zistili, že kultúrnohistorická náboženská tradícia má síce veľký podiel na hodnotách obyvateľstva, nejde však
o hodnoty politické. Moslimský ako aj judaisticko-kresťanský svet vidí v demokracii najlepšiu
formu vládnutia. V čom sa však moslimský a západný svet úplne rozchádzajú je rodová rovnosť
a sexuálna liberalizácia. Najväčšie rozdiely boli namerané v hodnotách rovnakého práva
príležitostí pre ženy vo vzdelávaní a v politickej participácií, tolerancii voči homosexualite,
rozvodu a interrupcií. Podpora rodovej rovnosti sa ukázala byť aj kľúčovým indikátorom
tolerancie a osobnej slobody (Inglehart, Norris, 2003).

Kontakt: Mgr. Barbora Holubová, sociologička, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5 -6, 812
41 Bratislava, tel. č.: +421 (2) 20 441 408; e-mail: holubova@sspr.gov.sk; pracujúca ako expertka pre
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POSTOJE
Verejná mienka

na Slovensku je dlhodobo kritická voči nízkej účasti žien

v politike a na riadení. Výskumy indikujú prehĺbenie vedomia o nedostatočnom zastúpení žien
v politických orgánoch

a názor, že „ženy by mali mať v politike rovnaké slovo ako muži“

zastávalo v roku 2006 viac 73% slovenskej populácie (z toho 81% žien a 65% mužov).2
Vývoj názorov žien a mužov na zastúpenie žien v politických orgánoch (% odpovedí
„nedostatočné“)
Nedostatočné zastúpenie žien

názor žien

názor mužov

2000

2002

2006

2000

2002

2006

v parlamente

57

68

67

35

48

53

vo vláde

61

68

73

39

49

59

v orgánoch miestnej samosprávy

38

42

52

22

26

38

Poznámka: V rokoch 2000 a 2002 bola použitá škála: nedostatočné – primerané – priveľké – nie je to dôležité – neviem, a v roku
2006 škála: úplne dostatočné – skôr dostatočné – skôr nedostatočné – úplne nedostatočné – nie je to dôležité – neviem.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, marec 2000, jún 2002 a august 2006.

Ku ktorému z názorov sa prikláňate (v %)
súhlas s "ženy by mali mať v politike rovnaké slovo ako muži"
súhlas s "ženy by sa nemali starať do poliltiky"
neviem

názor mužov

názor žien

6

3

65

29

81

16

Zdroj: IVO, august 2006

STAV V ROKU 2010
Aktuálny stav zastúpenia žien vo vrcholných politických orgánoch SR poukazuje na
pokračujúcu faktickú politickú marginalizáciu žien. S výnimkou poslankýň Európskeho
parlamentu zastupujúcich Slovensko, podiel žien vo volených orgánoch na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni aktuálne dosahuje iba slabých, alebo menej ako 20%.
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Inštitút pre verejné otázky, august 2006 (podľa Bútorová (ed.), 2008: 286 – 289)
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Aktuálny podiel žien a mužov vo volených orgánoch SR ( v %, 2010)

Primátorky a starostovia miest a obcí

22,4

Poslankyne/ci zastupiteľstiev samosprávnych
krajov

15,4

Predsedovia samosprávnych krajov

0

muži

Ministerky/tri Národnej rady SR

ženy

14,3

Poslankyne/ci Európskeho parlament

38,5

Poslankyne/ci NR SR
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2010
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Pri voľbách na post prezidentky v roku 2009 sa črtal pozitívny vývoj, kedy zo všetkých 7
kandidátov tri boli ženy. Želanie mať viac žien v politickom zastúpení sa prejavilo v zložení
lektorátu už v prezidentských voľbách 2009. Hoci nakoniec vyhral mužský kandidát, jeho
víťazstvo nebolo také zrejmé medzi ženami ako medzi mužmi. Povolebný prieskum volebného
správania (IVO 2009) poukázal na „rodovú solidaritu“, keď ženskú kandidátku podporili najmä
mladé ženy s vysokoškolským vzdelaním a z väčších miest, zatiaľ čo mužského kandidáta muži
akéhokoľvek veku a vzdelania(Bútorová, 2009).
Z rodovej perspektívy historickým úspechom boli voľby do Národnej rady SR v júni 2010,
kedy prvýkrát v 20 ročnej histórií samostatného Slovenska a viac ako 70 ročnej histórii
Československa sa postavila na čelo vlády žena. Tento fakt môže mať okrem iného výrazný
symbolický efekt a prvá žena na čele vlády sa stáva vzorovým modelom pre všetky ženy na
Slovensku. Na druhej strane zo strany opozície, expertov a médií už bolo možné identifikovať
viaceré rodovo stereotypné spochybňovania a útoky vo vzťahu ku kompetentnosti, spôsobu
riadenia a výzoru premiérky, opakovane potvrdzované v analýzach bariér pôsobenia žien
v politike a mediálnymi analýzami. Spochybňovanie predpokladov a kompetentnosti žien
v riadení a politike, interpretovanie nekonfrontačného, na konsenzus a spoluprácu zameraného
riadenia ako slabosti, dôraz na výzor a dodržiavanie “protokolárneho“ (predpísaného ženského
výzoru) sú typickými znakmi sexizmu a androcentrizmu, ktorým čelia ženy prenikajúce do
tradične mužsky dominantných oblastí ( Renzetti, Curran, 2003, Kobová, Ľ, Maďarová, Z.,
2007).3
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Pozri napr. http://hnonline.sk/ekonomika/c1-49620740-radicovej-moc-oslabuje-tvrdi-the-economist.
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Pri zostavovaní vlády a ostatnej exekutívy sa rodový princíp neuplatňoval. Rodová
kompetentnosť v zostavovaní exekutívy je aj naďalej veľmi nízka a otázka o paritnom zastúpení
žien v exekutíve nebola vôbec nastolená. Výsledkom sú iba 2 ženy zo všetkých 15 členov vlády,
z toho však obidve zastávajú pozíciu kľúčových miest – predsedníctvo vlády a ministerstvo
spravodlivosti. Ostatné zo 4 kľúčových ministerstiev, ako je ministerstvo financií, ministerstvo
zahraničných vecí, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany, sú vedené mužmi.4 Zo všetkých
15 štátnych tajomníčok a tajomníkov sú len 3 ženy (20%). V porovnaní s priemernom EÚ-27
dosahujúcim 24% zastúpenie žien v národných parlamentoch výrazne zaostávame.5
Nízky počet žien vo vláde, ale aj v celej politickej reprezentácii môže vytvárať efekty tokenizmu efekty nízkej proporcie žien v dominantne mužskom prostredí. Za efekty tokenizmu sa
pokladajú zvýšená viditeľnosť ( generuje tlak na výkon a pracovný stres), polarizácia (
zdôrazňovanie rozdielov medzi rodmi posilňuje skupinové hranice) a asimilácia ( vedie
k neautentickému a prestieranému rolovému správaniu tokenov) (Kanter, 1997: 965). V tomto
kontexte sa

vedie akademická diskusia v politických vedách o vzťahu medzi počtom

a výsledkami v súvislosti s efektom „kritickej masy“ či „kritického aktu“, ale aj dopadmi medzi
substantívnou a deskriptívnou reprezentáciou žien.6
Národnú radu SR vedie po voľbách 1 predseda a 4 podpredsedovia - muži. Zo všetkých 19
výborov NR SR majú predsedníčku len 4 z nich (21 %) a zo všetkých 48 podpredsedov je len 14
žien.7 Zastúpenie žien v parlamentných kluboch poslancov má najvyššie Smer-SD - 10 žien,
nasleduje SDKU-DS s 5 ženami, SAS so 4 a KDH s 3 poslankyňami. Výlučne „pánskymi klubmi“ je
klub Most-Híd a po vylúčení poslankyne Belousovovej vo februári 2011 už aj klub SNS.
Za nízky počet žien v NR SR nesú zodpovednosť aj politické strany, v kompetencii ktorých je
zostavovanie rodovo vyvážených kandidačných listín. Parlamentné politické strany mali na
svojich listinách v prvej desiatke spravidla len 1 – 2 ženy, Most-Híd ani jednu. Celkovo podiel
kandidujúcich žien dosahoval v priemere 17,8% (najviac KDH – 22,7%, najmenej SNS – 12,7%).
Voliči a voličky len veľmi slabo prejavili ochotu posilniť pozíciu žien uplatnením prednostného
hlasu. Celkovo až 57% voličov a voličiek nedalo prednostný hlas žiadnej žene, 34% dalo hlas
jednej kandidátke a 9% dvom až štyrom. Medzi elektorátom jednotlivých politických strán však
boli veľké rozdiely. V prospech žien-kandidátok bolo použitých od 5,6% v prípade Smeru-SD až
po 45,8% preferenčných hlasov pre kandidátky SDKÚ –DS. To sa odzrkadlilo aj na počte
Kľúčové ministerstvá sú určené podľa metodiky ŠÚ Slovenskej republiky (Rodová rovnosť 2010, ŠÚ SR,
s. 192)
5
Database:
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=774&langId=en&intPageId=656
6 viac v Dahlerup 1988, Bratton,2005,Gray,2001, Lovendusky 2001
7 http://www.nrsr.sk/default.aspx?SectionId=60
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zvolených poslankýň, keď podiel zvolených žien za Smer-SD zo všetkých zvolených tvorí 16,1%,
v prípade SDKÚ-DS však až 21,4%. Celkovo sa v prideľovaní prednostných hlasov žien a mužov
neprejavili významné štatistické rodové rozdiely ani na úrovni voličstva, ani v rámci voličstva
parlamentných strán. Kandidátky politických strán si teda neposilnili svoje postavenia vďaka
prednostným hlasom ženských voličiek. Najčastejším dôvodom udelenia prednostného hlasu je
pre voličov a voličky odbornosť a doterajšia politická činnosť kandidáta/tky (viac ako 80%),
vzdelanie a verejná známosť (približne 2/3), osobná známosť (36%) a miesto bydliska (30%).
Pohlavie kandidáta či kandidátky zohrávalo úlohu pri udeľovaní prednostného hlasu len pre
19% voličov a voličiek.8
Podobne nepriaznivá ako na národnej úrovni, zostala aj situácia na ostatných úrovniach
politického zastúpenia. Funkciu predsedníčky samosprávneho kraja nezastáva/la ešte ani jedna
žena. Počet kandidujúcich žien na miesto predsedníčky samosprávneho kraja je veľmi nízky.
V roku 2005 kandidovalo 7 žien a v roku 2009 spolu 5 žien, čo otvára opäť otázku o spôsobe
nominovania spoločných kandidátov a kandidátok jednotlivých politických koalícií. Na
regionálnej úrovni kandidovalo v roku 2009 celkovo 20,4 % žien, zvolených bolo nakoniec 63
žien zo všetkých 408 poslancov, čo predstavuje 15,4 %. V percentuálnom vyjadrení najvyššie
zastúpenie žien majú Bratislavský (25 %) a Trenčiansky (24,4 %) samosprávny kraj, najnižšie
Prešovský (9,7 %), Trnavský (10 %) a Žilinský (10,5 %) samosprávny kraj.
Politické zastúpenie žien na regionálnej úrovni po voľbách v roku 2009
Samosprávny kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Spolu

Počet zvolených žien
11
4
11
8
6
7
6
10
63

v%
25,0
10,0
24,4
14,8
10,5
14,3
9,7
17,5
15,4

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Na úrovni miest a obcí dochádza k pomerne lineárnemu, avšak iba miernemu a pomalému
nárastu primátoriek a starostiek. Je to jedna z mála úrovní politického zastúpenia žien bez
výraznejších degresívnych výkyvov. Vysvetlenie, prečo je zo všetkých úrovní politickej
participácie najviac žien práve na miestnej úrovni, sa viaže na známy „lievikový efekt“, ktorý
znamená, že čím nižšia pozícia a úroveň riadenia, tým viac žien tu nachádzame z dôvodu nižšej
atraktívnosti pre mužov. Ďalším vysvetlením je opakovane pôsobiaci konflikt rodina – verejný
Gyarfášová, Krivý, Bútorová, 2010: Výskum voličského správania na Slovensku, Sociologický ústav
SAV/Inštitút pre verejné otázky
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život, ktorý je na lokálnej úrovni pre ženy riešiteľnejší ako odchod na „týždňovky“ do krajského
alebo hlavného mesta z dôvodu výkonu verejnej funkcie.
Kandidujúce a zvolené starostky a primátorky v roku 2010 podľa krajov (absolútne počty
a %)
Kandidátky na starostky/primátorky
Celkom
z toho ženy podiel žien
312
75
24,04
819
201
24,54
831
176
21,18
1065
249
23,38
948
198
20,89
1525
391
25,64
1704
363
21,30
1455
306
21,03
8659
1959
22,62

Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
SR spolu

Zvolené starostky/primátorky
celkom z toho ženy podiel žien
89
17
19,10
251
64
25,50
276
57
20,65
353
79
22,38
312
57
18,27
509
147
28,88
659
143
21,70
460
89
19,35
2909
653
22,45

Zdroj: ŠÚ SR, Voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010

Vývoj zastúpenia političiek za posledné volebné obdobia potvrdzuje pretrvávajúcu
patriarchálnu štruktúru na všetkých úrovniach politického zastúpenia.9 Ani na jednej
úrovni nebola prekročená 25% úroveň, s výnimkou zastúpenia žien v Európskom parlamente.
Patriarchálna dominancia mužov v politike (aktuálny stav ku koncu roku 2010, (v %)
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Zdroj: Štatistický úrad SR 2010

PERSPEKTÍVA VYŠŠEJ ÚČASTI ŽIEN V POLITIKE
Vývojové krivky indikujú, že ku kontinuálnemu miernemu nárastu dochádza na miestnej
úrovni (približne o 2 p.b.) a na regionálnej úrovni (približne o 1 p.b.), nie však na národnej
úrovni. Tu zastúpenie zvolených političiek variuje, aj v závislosti od priameho zvolenia alebo
Prekrývanie volebných období je iba približné vzhľadom na úroveň zastúpenia. Uvedené sú podiely
političiek na základe priameho zvolenia.
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nastúpenia ako náhradníčok. Podiel političiek na národnej úrovni ešte nikdy nepresiahol 20%.
Stagnuje aj počet kandidátok do národnej rady, ktorý sa už tri volebné obdobia pohybuje na
približne rovnakej úrovni 23 % (2002 – 23,1%, 2006 – 22,7%, 2010 – 22,8%).
Vývoj podielu žien na politickom rozhodovaní (2005 - 2010, v %)
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Poznámka: zvyšok do 100% tvoria muži
Zdroj: Štatistický úrad SR
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Prekážky vstupu žien do politických funkcií možno vidieť vo viacerých faktoroch v oblasti
sociokultúrneho nastavenia spoločnosti, ako aj v praktikách politických strán a politickej
kultúry. Niektoré bariéry sú evidentné, iné viac skryté a sofistikované, vzťahujúce sa na
mechanizmy a praktiky politickej kultúry vytvorené dlhodobou spoločenskou dominanciou
mužov v tejto oblasti.
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Štruktúrnymi prekážkami sú: aktívne občianstvo a záujem o veci verejné je jeden z najslabších
normatívnych očakávaní spoločnosti voči obom rodom, výrazne slabší však voči ženám. Vo
výskumoch sa opakovane potvrdzuje, že tento atribút pre správneho muža je veľmi dôležitý pre
14% populácie, ako atribút pre ženu len pre 10% populácie.10 Pohľad žien od mužov sa nelíši, t
.z. ženy prijímajú nízku latku nastavenia svojej občianskej participácie.11
Pritom výskum občianskej participácie indikuje iba veľmi mierne zaostávanie žien za mužmi
v celkovej miere participácie. Rodové rozdiely sa však prejavujú v druhu aktivít, do ktorých sa
zapájajú muži a ženy. Muži sa výrazne viac zapájajú do verejných diskusií a do politických
aktivít na individuálnej báze, ženy zase v charitatívnych zbierkach. Vysvetlenie možno hľadať vo
vyššej viditeľnosti mužov v politike, ale aj v pretrvávaní vnímania politiky ako mužského
segmentu verejného života. U žien sa aj naďalej reprodukujú rodové nerovnosti a zaostávanie
v ašpiráciách občianskej participácií v tejto oblasti.12
Rodinné povinnosti sa opakovane javia ako najintenzívnejšia a najuniverzálnejšia bariéra vstupu
žien do politiky ( názor 79% žien a 70% mužov)13. Aj hĺbkový výskum slovenských žien
v politike ukázal, že vstup žien si vyžaduje súhlas a podporu manželského partnera a rodinných
príslušníkov. Zaťaženie žien platenou a neplatenou prácou sa pritom neúmerne zvyšuje, najmä
cez víkendy. Politika je pre nich ďalšou aktivitou,

rodinní príslušníci preberajú iba časť

povinností. Na lokálnej úrovni je to ako tak zvládnuteľné, odchodom do celoštátnych funkcií sa
konflikt rodina -verejná činnosť ešte viac zostruje.14
V hodnotení ďalších príčin nízkeho počtu žien na rozhodovacích pozíciách je výrazne zastúpený
aj názor , že je to výsledok systematického úsilia mužov udržať si moc ( 47% žien a 29%
mužov), ale aj nezáujem samotných žien (43 % a 54% mužov) a vnímanie politiky ako špinavej
a bezohľadnej (42% žien a 37% mužov). Podobné výsledky potvrdzuje aj výskum v Českej
republike. Prieskum osobných dispozícií a skúseností úspešných političiek vo vrcholných
pozíciách realizovaný v Českej republike ukázal, že najčastejšie uvádzaných dôvod nízkej účasti
žien v politike je plnenie rodinných povinností, druhý najčastejší dôvod je tvrdý súťaživý štýl
politiky. 70% českých političiek sa tomuto štýlu muselo prispôsobiť. Samotné političky sa
domnievajú, že veľa žien sa podceňuje a nerady okázalo prezentujú svoje úspechy. Poukázali aj
na to, že samotní politickí kolegovia ale aj kolegyne ich často nevnímajú ako rovnocennú
partnerku, a netlačia ich dopredu. Bariérou je aj prehliadanie tém, ktoré političky do politiky
Výskum Ona a on na Slovensku realizovaného v roku 1996 agentúrou FOCUS a v roku 2006 Inštitútom
pre verejné otázky.
11 Bútorová, (ed.) 2008
12 Bútorová, Gyarfášová, 2010, s. 21 – 22, na základe údajov COPART-KVSBK /IVO, november 2008.
13 Inštitút pre verejné otázky 2002
14 Filadelfiová, Radičová, Puliš, 2000
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prinášajú a snažia sa presadiť. Političky sú často spojované len s témami ako je rodina, školstvo,
kultúra, ktoré sú vnímané najmä na komunálnej úrovni ako menej prestížne v porovnaní so
silovými ekonomickými témami. Senátorky aj poslankyne sú zo strany svojich kolegov vnímané
ako menej profesionálne. Úspešné političky svoj úspech, podobne ako politici, pripisujú hlavne
vlastnej aktivite a aj chybu hľadajú najprv u seba, a až potom vo vonkajších okolnostiach
a správaní iných ľudí. Na rozdiel od politikov nie je pre političky dôležitá vysoká funkcia
a postavenie, ale skôr politická angažovanosť vnímaná ako služba verejnosti. 70% političiek
opytovaných v prieskume by podporilo zavedenie podporných opatrení na zaistenia vyššieho
počtu kandidátok umiestnených na zvoliteľných miestach na kandidačných listinách.15
Príčiny nízkeho zastúpenia žien vo vysokých politických
funkciách očami žien a mužov (v %)

Pohľad žien

Pohľad mužov

Ženám pri vstupe do politiky bránia rodinné povinnosti
Je to výsledok systematického úsilia mužov udržať si moc a rozhodovanie vo
svojich rukách
Nezáujem samotných žien o politiku

79

70

47

29

43

54

Politika je špinavá a bezohľadná, a preto sa jej ženy vyhýbajú

42

37

Nedostatočná príprava žien na verejné a politické pôsobenie

27

25

Nízka sebadôvera žien

21

22

Ženy nemajú na politiku potrebné schopnosti a predpoklady

7

15

Poznámka: Respondentky a respondenti si mohli vybrať tri odpovede, preto súčet presahuje 100 %.
Zdroj: Inštitút pre verejné otázky, jún 2002.

Napriek pretrvávajúcej mocenskej asymetrii však doteraz nebola prijatá žiadna relevantná
legislatíva, ktorá by zabezpečovala rodovú vyváženosť politickej reprezentácie
a predchádzala by aj tej budúcej. Doterajšie 3 návrhy vzťahujúce sa na kvótu 30% zastúpenia
žien na kandidačných listinách a iných dočasných vyrovnávacích opatrení v roku 2001, 2002 a
2004 boli zamietnuté. Schvaľovanie sa stretlo s posmešnými reakciami aj z radov poslankýň.
Poukazovalo sa na to, že do parlamentu by takto boli volené ženy len na základe toho, že sú
ženami a nie pre svoje schopnosti (Magurová, 2008). Protiargumentom je, že do parlamentu sa
dostávajú muži nielen pre svoje schopnosti, ale aj

preto že sú mužmi z dôvodu

často

neodôvodnených privilégií (patriarchálna dividenda) a z dôvodu nastavených mechanizmov vo
vnútri strán – zväčša mužsky dominantného prostredia.
Parlament nerešpektoval pripravenosť verejnosti akceptovať prijatie takýchto opatrení. V roku
2002 súhlasila väčšina občanov (64% žien a 52% mužov) s tým, aby politické strany v SR pri
zostavovaní kandidačných listín stanovili kvóty pre ženy alebo zaviedli pravidlo striedania
kandidátov. V tejto súvislosti je Slovenskej republike

ako zmluvného štátu Dohovoru

o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho Opčného protokolu opakovane vytýkané
nepochopenie a neuplatňovanie dočasných vyrovnávacích opatrení ako nutnej stratégie pre
Zdroj:
Rada
vlády
pre
rovné
příležitosti
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=771 ).
15
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žen

a mužu,

2009,

Praha,

urýchlené dosiahnutie

skutočnej rovnosti

na najvyšších úrovniach rozhodovania.16 Preto

zdôrazňujeme, že vyrovnávacie opatrenia, alebo aj afirmatívne opatrenia zamerané na určitú
skupinu ľudí, majú za cieľ vylúčiť a predchádzať diskriminácii, alebo napomôcť vyrovnať
znevýhodnenia vychádzajúce z tradičných postojov, správania a štruktúr.17
Tieto zistenia sú relevantné najmä z hľadiska pripravovaného volebného kódexu. Základnou
otázkou je: chceme vôbec viac žien v politike? Nachádzame sa v medzivolebnom období
a máme šancu nastaviť mechanizmy, ktoré dajú ženám reálnu šancu začleniť sa do priestoru
politiky. V súvislosti s podporou vyššej účasti žien v politike mnohé štáty zaviedli podporné
opatrenia. Na svete existuje 45 zemí, kde vyrovnané zastúpenie žien v zastupiteľských zboroch
upravuje zákon. V ďalších 50 existuje opatrenie, ktoré upravuje zastúpenie na úrovni politických
strán (z toho až ¾ bolo prijatých až v posledných 15 rokov).18 V rámci Európy sa najviac
uplatňujú neformálne kvóty v rámci štatútov politických strán, Francúzsko a Grécko však majú
kvóty pre vyvážené zastúpenie žien zachytené ústavným zákonom, 8 krajín volebným kódexom.
V roku 2010 bol aj v Poľsku schválený zákon, ktorý nariaďuje politickým stranám minimálne
35% zastúpenie žien na kandidačných listinách a uplatňovať sa bude v komunálnych
a parlamentných voľbách v dolnej snemovni už v okru 2011.19
Kvóty pre ženy zavedené v krajinách Európy
Krajina

Dobrovoľné kvóty Kvóty prijaté ústavným zákonom
na
úrovni Dolná
Horná
Regionálna
politických strán
snemovňa
snemovňa
úroveň

Kvóty prijaté volebným zákonom
Dolná
Horná
Regionálna
snemovňa
snemovňa
úroveň
áno
áno
áno
áno
áno

Albánsko
Rakúsko
áno
Belgicko
Bosna
a
Hercegovina
áno
Chorvátsko
áno
Česká
republika
áno
Macedónia
áno
Francúzsko
áno
áno
áno
áno
Nemecko
áno
Grécko
áno
áno
Maďarsko
áno
Island
áno
Taliansko
áno
Litva
áno
Luxembursko
áno
Malta
áno
Holandsko
áno
Nórsko
áno
Poľsko
áno
áno
Zdroj: Global Quota Project Database, http://www.quotaproject.org/uid/search.cfm , 2010.

áno

áno

áno
áno

áno

Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien: Slovenská republika, 2008, CEDAW ,
Výbor pre odstránenie diskriminácie žien, Organizácia Spojených národov
17 http://www.feminismus.cz/slovnicek.shtml#G
18 http://pietruchova.wordpress.com/2010/10/23/zeny-a-politika/#_edn6
19 Zákon bol presadený na základe petičnej akcie 150 000 občianok a občianok, celoročnej diskusii, tlaku
médií a občianskej spoločnosti a uplatňovať v praxi sa bude u v roku 2011 v parlamentných voľbách
(zdroj: http://www.aspekt.sk/news_det.php?IDnews=536 )
16
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Rodové volebné kvóty, ale aj akékoľvek iné vyrovnávacie opatrenie, stavajú na koncepte
rovnosti výsledkov, a nie na rovnosti príležitostí. Odstránenie formálnych bariér (napríklad
získanie aktívneho volebného práva) nezaručuje ešte skutočnú rovnosť príležitostí.
Priama diskriminácia alebo súbor skrytých bariér bránia ženám aby boli

umiestnené na

voliteľných miestach a mohli tak získať svoj spravodlivý podiel politickej participácie. Tento
argument stavia na poznatku, že rovnosť ako cieľ nie je možné dosiahnuť formálnymi
prostriedkami. Ak existujú bariéry, musia byť prijaté kompenzačné opatrenia na dosiahnutie
rovnosti výsledkov., respektíve rovnosti príležitostí v praxi. Z tejto perspektívy, kvóty nie sú
diskriminačné (voči mužom), ale kompenzáciou štrukturálnych bariér, s ktorými sa ženy
stretajú vo volebnom procese.20
Ďalšími argumentmi pre zavedenie rodových volebných kvót je tvrdenie, že ženy sú rovnako
kvalifikované ako muži, avšak ich kvalifikácia je často degradovaná v mužsky dominantnom
politickom systéme; okrem toho voľby nie sú o kvalifikácii , ale o reprezentácii; stanovenie kvót
pre ženy nie je porušovaním voličských práv, pretože o nomináciách rozhodujú aj tak politické
strany a nie samotní voliči a voličky; kvóty môžu prispieť k procesu demokratizácie zvýšením
transparentnosti a formalizácii nominačných procesov; ženy majú právo ako občianky na rovnú
reprezentáciu; skúsenosti žien sú potrebné pre správne rozhodovanie, a pod. Protiargumentmi
sú zväčšia výhrady voči porušovaniu princípu rovnosti príležitostí pre všetkých; tvrdenie, že
rodové kvóty sú nedemokratické, pretože voličom a voličkám je znemožnené voliť toho koho
chcú; ženy nechcú byť volené len preto že sú ženami; kvóty vo vnútri strán vytvárajú konflikty;
kvóty sú porušovaním princípov liberálnej demokracie; kvóty umožňujú presadenie osoby na
základe rodu, nie na základe jej kvalifikácie a viac kvalifikovaní kandidáti tak môžu byť
odsunutí.21

20
21

Dahlerup, 2006: http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
Dahlerup, 2006: http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm
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