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Úvod
Európska únia sa rodovou rovnosťou v rozhodovaní zaoberá takmer 20 rokov. Explicitne a priamo na
nerovnováhu v rozhodovaní poukázala už v roku 1984 (Odporúčanie Rady 84/635/EEC), no úsilie za jej
odstránenie sa značne zintenzívnilo od začiatku 90. rokov, čo prinieslo aj určité zlepšenie v realite. Dnes si
väčšina obyvateľov členských krajín EÚ myslí, že otázku rodovej rovnosti v politickom rozhodovaní je potrebné
riešiť alebo aspoň ju vidia ako problém, v mnohých členských štátoch sa ženy objavujú na takých vedúcich
pozíciách, v ktorých to bolo iba nedávno nepredstaviteľné (napr. ministerka obrany, predsedkyňa vlády,...),
niektoré vládne kabinety sa priblížili rodovej rovnováhe (napr. severské štáty) a podobne. Je teda zrejmé, že
ženy sa dnes na dôležitých spoločenských rozhodnutiach podieľajú viac ako tomu bolo v minulosti, skutočná
parita v rozhodovaní je však ešte stále iba vzdialenou víziou. Zmeny, ktoré sa dosiahli, ale aj tie, ktoré je ešte
potrebné urobiť, neprichádzajú samovoľne. Sú výsledkom mnohých aktivít a konkrétnych stratégií tých aktérov,
ktorí považujú rodovú rovnováhu v rozhodovaní za podstatnú, základnú črtu demokracie.
História ľudských práv žien nie je vo všeobecnosti veľmi dlhá, v podstate sa zmestí do jednej storočnice.
Dvadsiate storočie začínalo s požiadavkou žien na rovnaký prístup ku vzdelaniu, platenému zamestnaniu a
politike a končilo žiadosťou o férovú a vyváženú rodovú účasť v politickom rozhodovacom procese a o rodovú
rovnováhu v demokratických inštitúciách. V boji za práva žien nastal v priebehu storočia posun od ekonomických
práv k sociálnym a politickým a v rámci politických od pasívneho volebného práva (požiadavka na rovnaké právo
voliť ako muži) k aktívnemu volebnému právu (požiadavka na rovnaké právo byť zvolená a podieľať sa na tvorbe
politiky).
Z pohľadu ľudských práv žien zostáva aj na začiatku 21. storočia politická sféra tou oblasťou, ktorú treba
"zdolávať". Upevnenie demokracie a ani zvýšenie účasti žien na vzdelávaní a ekonomickom živote nebolo totiž
automaticky sprevádzané prerozdelením rodinných zodpovedností a zastúpením žien v demokratických
inštitúciách a politických rozhodovacích procesoch. Dnešná politická realita stále vykazuje z hľadiska
demokracie vážne nedostatky, nakoľko väčšina voličskej základne (t.j. ženy) je v politických rozhodovacích
centrách buď v menšine alebo celkom chýba. Navyše - problémy, ktoré sa vyskytujú v rôznych regiónoch
Európy, ako priama alebo nepriama diskriminácia a nerovnosti na trhu práce v neprospech žien, neadekvátna
sociálna infraštruktúra, nerovné rozdelenie času a zodpovednosti medzi mužmi a ženami v rámci súkromnej
sféry, násilie a sexuálne obťažovanie a podobne, sú úzko spojené práve s nízkou účasťou žien alebo s ich
vylúčením z ekonomických a politických mocenských štruktúr.
Dnešné mierne zlepšenie v zastúpení žien v oblastiach, kde sa robia politické rozhodnutia, sa dosiahlo iba
vďaka ženskému hnutiu a opatreniam, ako je implementácia politiky rovnosti príležitostí, pozitívnych akcií,
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preferenčných princípov a zavedenie kvót. Akceptácia a prijatie takýchto opatrení je výsledkom dlhoročného
úsilia na úrovni medzinárodných (OSN), ako aj európskych inštitúcií (pozri nižšie). Významné miesto v tomto
procese pripadá celej európskej politike rovnosti príležitostí - EÚ vytvára inštitucionálny rámec, v rámci ktorého
môžu členské štáty rozvíjať vlastné aktivity a iniciatívy. Príspevok EÚ k celkovej podpore rovnosti príležitostí je
za posledných 40 rokov veľmi významný. ES v podstate už pri svojom vzniku položilo dôraz na princíp rovnosti
(rovnaké odmeňovanie za prácu v Rímskej zmluve z roku 1957) a od neho postupne rozvinulo konzistentný
súbor zákonných opatrení zameraných na zabezpečenie rovnakých práv pre mužov a ženy vo všetkých
oblastiach života. Amsterdamská zmluva (1997) právny rámec pre rodovú rovnosť ešte posilňuje - zaradila ju
medzi základné princípy a po prvý krát explicitne konštatovala, že rodová rovnosť je kľúčovou prioritou
Európskej únie a jej členských štátov.
1. CHÁPANIE RODOVEJ ROVNOVÁHY V ROZHODOVANÍ V MATERIÁLOCH EÚ
Konkrétne vo vzťahu k rodovej rovnosti v rozhodovaní je, okrem všeobecných dokumentov a záväzkov EÚ o
rovnosti medzi ženami a mužmi, najvýznamnejším dokumentom Odporúčanie Rady (96/694/EC) o vyváženej
účasti žien a mužov v rozhodovacom procese z 2. decembra 1996. Toto odporúčanie uznalo, že vyvážená účasť
žien a mužov na rozhodovaní je nevyhnutnou podmienkou pre skutočné fungovanie demokracie a zdôraznilo, že
cesta k rodovej rovnosti si od všetkých členských štátov vyžaduje, aby prijali stratégie, ktoré by podporovali
rovnosť príležitostí v procese politického rozhodovania.
Za posledné dve desaťročia, ale hlavne v priebehu 90. rokov vynaložila EÚ pri dosahovaní tohto cieľa veľa
úsilia a podarilo sa jej zaznamenať určitý pokrok, a to tak na úrovni európskej, ako aj na úrovni členských štátov
(zvýšenie podielu žien v parlamentoch a vládach). Úsilie EÚ o dosiahnutie rovnosti v rozhodovaní počas 90.
rokov sa dá rozdeliť do dvoch základných etáp. Prvá etapa sa prekrýva s obdobím rokov 1991-1995, pre ktoré
bol prijatý Tretí akčný program o rovnosti príležitostí, ktorý viedol k vytvoreniu Expertnej siete "Ženy v
rozhodovaní", prijala sa tiež Aténska deklarácia (1992) a Rímska charta (1996), významný vplyv malo prijatie
Pekinskej akčnej platformy (1995) na pôde OSN. Počas tohto obdobia sa vďaka práci Európskej expertnej siete
"Ženy v rozhodovaní" (1992-1996) vytvorilo priaznivé prostredie pre zvýšenie povedomia o nevyhnutnosti
zaoberať sa otázkou rodovej rovnováhy v rozhodovaní.
Prelom do druhej etapy predstavoval rok 1996, kedy bolo prijaté spomínané Odporúčanie Rady (96/694/EC)
o vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovacom procese a následne Štvrtý rámcový program o rovnosti
príležitostí (1996-2000). V tomto období sa otázka politického rozhodovania stanovila ako hlavná priorita EÚ.
Pravidelné hodnotenia situácie (predkladané povinné správy zodpovedných inštitúcií o implementácii
stanovených úloh a dosiahnutom pokroku) však opakovane konštatovali iba mierne zlepšenie a pretrvávanie
nerovností v oblasti rozhodovania. Parížska konferencia v roku 1999 "Ženy a muži pri moci: ohľaduplná
spoločnosť, dynamická ekonomika, vízia pre Európu", ktorá nasledovala za európskou konferenciou v Aténach a
Ríme, sa preto zamerala na celý komplex otázok, problémov a riešení súvisiacich s rodovou rovnováhou v
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rozhodovaní a potvrdila nevyhnutnosť zvýšiť úsilie za jej dosiahnutie. V duchu tejto línie pokračuje aj Rámcová
stratégia spoločenstva o rodovej rovnosti (2001-2005), ktorá "presadzovanie rovnakej účasti a zastúpenia"
stanovila ako samostatný cieľ. V rámci programového krytia (Piaty rámcový program Spoločenstva na roky
2001-2005) bola rodová rovnováha v rozhodovacích procesoch vytýčená ako priorita práve pre rok 2003.
Za celé obdobie riešenia problematiky nastal posun aj v jej chápaní. Od "posilňovania a podpory politickej
participácie žien" a "zvyšovania zastúpenia žien v rozhodovaní" sa rétorika v dokumentoch EÚ posunula k
"presadzovaniu rovnakej účasti a zastúpenia" a "rodovej rovnováhe v procese rozhodovania". Vyvážená účasť
žien a mužov v procese rozhodovania sa jednoznačne začala chápať ako základná podmienka skutočnej
fungujúcej demokracie a jej nedostatok sa prezentuje ako strata pre spoločnosť ako celok a ako bariéra, ktorá
bráni plnému uspokojeniu záujmov a potrieb celej spoločnosti.
Najvšeobecnejšou kategóriou celej problematiky a politiky zameranej na rovnosť žien a mužov sa stala
"rodová rovnosť" chápaná ako nastolenie "rovnosti príležitostí" pre ženy a mužov a uplatňovanie "rovnakého
prístupu" k nim. Cieľom celého úsilia je vytváranie takej spoločnosti, kde bude "rodová rovnováha vo výkone
zodpovedností" vo všetkých sférach (súkromnej i verejnej) a oblastiach spoločenského života - politickom,
ekonomickom, sociálnom i kultúrnom živote. Pokiaľ ide konkrétne o "rodovú rovnováhu v rozhodovaní", teda o
"rodovú rovnováhu vo výkone zodpovedností v oblasti rozhodovania", centrálnou, kľúčovou otázkou je
"vyvážená účasť" (balanced participation) žien a mužov v procese rozhodovania. Základným predpokladom
"vyváženej účasti" je "rovnaké zastúpenie" (equal representation) v rozhodovacích orgánoch na všetkých
úrovniach riadenia, teda zastávanie zodpovedných funkcií a rozhodovacích pozícií.
V poslednom období sa v európskych diskusiách a materiáloch súvisiacich s problematikou rodovej rovnosti
v politickom rozhodovaní stále viac objavuje aj politologický termín "paritná demokracia". Znamená rovnakú
účasť žien a mužov (50:50) v rozhodovacích orgánoch na všetkých úrovniach. Za to, aby bol princíp paritnej
demokracie na európskej úrovni akceptovaný a implementovaný, sa zasadzuje najmä Európska ženská loby
(EWL). Požaduje napr., aby sa tento princíp integroval do novej Zmluvy o založení ES počas jej najbližšej revízie
v súvislosti s medzivládnou konferenciou o Európskej ústave v roku 2004 (plánovaná na október 2004 v Ríme).
História konceptu paritnej demokracie nie je síce veľmi dlhá, ale koncept je pomerne rozšírený a niekde aj
zavedený v praxi (najmä v Európe). V niektorých krajinách prebiehala široká diskusia o tomto koncepte, ktorý bol
následne zavedený do národnej ústavy a právneho poriadku krajiny (napr. Francúzsko či Belgicko). EWL pri
presadzovaní tohto princípu argumentuje tým, že "parita" neznamená len "vyššiu účasť" žien v rozhodovacích
procesoch, ale je tiež prejavom či uznaním sociálnej zmeny, ktorá mení doterajšiu sociálnu zmluvu medzi
pohlaviami (rodovú zmluvu), po celé stáročia určujúcu ženám a mužom odlišné roly.
Súčasná politická prax na úrovni ES i jeho členských štátov však stále vykazuje "nedostatočné zastúpenie"
(under-representation) žien v politickom rozhodovaní. Takýto stav je výsledkom značného oneskorenia žien v
procese plného dosiahnutia ľudských práv a základných slobôd (získanie pasívneho a aktívneho volebného
práva), pretrvávajúcich prekážok v získavaní ekonomickej nezávislosti a problémov vyplývajúcich zo
zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Na prekonanie týchto prekážok inštitúcie ES prijali opakovane
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množstvo rozhodnutí a opatrení, ktoré sú smerované do oblasti vzdelávania, k zmene verejnej mienky a zmene
prístupu rozhodujúcich aktérov (politických strán, predstaviteľov výkonnej moci, sociálnych partnerov,...).
Opakovane sa zdôrazňuje tiež potreba pravidelného zberu a prezentácie štatistík, výskumných aktivít,
sieťovania a výmeny informácií a dobrých praktík. Najdôležitejším odporúčaním, na ktoré sa dáva primárny
dôraz v každej vyhodnocovacej správe o implementácii Odporúčania Rady z roku 1996, je potreba prijatia
ucelenej integrovanej stratégie na úrovni členských štátov na presadzovanie vyváženej účasti žien a mužov v
rozhodovaní.
O vážnosti prístupu k tejto problematike svedčí nie len množstvo prijatých dokumentov, ale aj mnohé
verejné vystúpenia popredných európskych politikov. V roku 1999 vtedajší predseda francúzskej vlády L. Jospin
pri otvorení konferencie v Paríži (pozri nižšie) zdôraznil dôležitosť "rozdelenia moci medzi mužov a ženy v
politickom, ekonomickom i súkromnom živote" a zmeny vo verejnej a súkromnej kultúre prehlásil "za kľúčový
prvok na ceste k rovnosti" (pozri: www.europa.eu.int/comm/emloyment_social/equ_opp/news/paris_en.htm).
Komisár EK Flynn na tej istej konferencii uviedol, že: "Zvyšovanie počtu žien v politickom rozhodovaní je veľmi
dôležitá úloha. Avšak je potrebné zdôrazniť, že to, čo je v stávke, nie je ani tak jednoduchý kvantitatívny cieľ
početnej rovnováhy žien a mužov v rozhodovacích orgánoch, ale ide skôr o kvalitatívny cieľ aktuálne zlepšiť
rozhodovanie. Štúdie preukázali, že pre vytváranie nevyhnutnej dynamiky na zlepšenie kvality rozhodnutí tak,
aby umožňovali zohľadniť predstavy, potreby a záujmy žien, je potrebné kritické množstvo 30 % žien. Rozdielne,
ale komplementárne a vzájomne sa obohacujúce pohľady žien a mužov by sa mali reflektovať vo všetkých
politikách formujúcich život občanov. Je to otázka sociálnej spravoslivosti, je to otázka ekonomického
porozumenia, je to otázka posilnenia demokracie v EÚ." V kocke tak zhrnul najnovší prístup inštitúcií EÚ k tejto
problematike.
PREHĽAD DOKUMENTOV A AKTIVÍT NA ÚROVNI EÚ
a) Zmluvy o ES/ EÚ


Amsterdamská zmluva (1997) - podobne ako u iných tém spadajúcich pod problematiku rovnosti príležitostí,
aj v prípade politickej participácie je možné sa opierať o články 2, 3(2), 13, 137(1) a 141(4). Článok 141,
paragraf 4 vytvára všeobecne záväznú právnu bázu pre prijatie podporných opatrení v pracovnom živote a
ako taký je využiteľný i pre oblasť rozhodovania. Konkrétne sa v ňom konštatuje: "Za účelom zabezpečenia
v praxi plnej rovnosti žien a mužov v pracovnom živote, princíp rovnakého zaobchádzania nemôže
žiadnemu z členských štátov brániť v uplatňovaní a prijímaní opatrení poskytujúcich špecifické výhody za
účelom uľahčiť nedostatočne zastúpenému pohlaviu vykonávanie pracovnej činnosti (povolania) alebo za
účelom predchádzať alebo kompenzovať nevýhody v profesionálnej kariére."



Zmluva o Európskej únii - s článkom 6 a jej odkazom na Európsky dohovor o ľudských právach a
základných slobodách (Rada Európy)
Tieto zmluvné ustanovenia definujú rovnosť ako centrálnu úlohu Európskeho spoločenstva, pričom koncept

rovnosti zahŕňa aj úlohu podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi pri moci a rozhodovaní.
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b) Ďalšie dokumenty EÚ


EÚ Charta základných práv (december 2000) - vo vzťahu k vyváženej účasti žien a mužov v politickom
rozhodovaní je dôležitý článok 21 o nediskriminácii a článok 23 o rovnosti mužov a žien zkapitoly III.
„Rovnosť“

c) Medzinárodné dokumenty (OSN)
Rovnaká účasť žien a mužov na moci a rozhodovaní sa na medzinárodnej úrovni podporuje a presadzuje veľmi
výrazne (množstvo dohovorov a deklarácií). Vzhľadom na to, že všetky členské štáty EÚ sú signatármi
medzinárodných dokumentov, princípy a ciele, ktoré sú v nich obsiahnuté, sú pre nich záväzné. Vo vzťahu k
účasti na moci k najdôležitejším patria:



Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) - so špeciálnym článkom že: „každý má právo zúčastňovať sa
na spravovaní svojej krajiny“



Deklarácia z konferencie OSN o ženách v Mexiku (Mexiko City 1975) a následné konferencie v Nairobi
1985, Pekingu 1995 a New Yorku 2000 - stanovili princíp rovnosti príležitostí a deklarovali, že ženské práva
sú ľudské práva (vrátane politických práv)



Viedenská konferencia o ľudských právach (1993) a prijatá Viedenská deklarácia a Akčný program - s jej
potvrdením ľudských práv žien ako "neodňateľnej, integrálnej a neoddeliteľnej súčasti všeobecných
ľudských práv"



Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979, s platnosťou od 1981) - rovnakej účasti žien
a mužov na moci a rozhodovaní je venovaný článok 7 a 8:

-

v článku 7 sa k politickej participácii žien hovorí: „Štáty, zmluvné strany, príjmu všetky príslušné
opatrenia na odstránenie diskriminácie žien v politickom a verejnom živote krajiny a najmä zabezpečia
na rovnoprávnom základe s mužmi právo: a) hlasovať vo všetkých voľbách a verejných referendách
a právo na zvolenie do všetkých verejne volených orgánov, b) zúčastniť sa na tvorbe a uskutočňovaní
štátnej politiky a zastávať verejné úrady a vykonávať všetky verejné funkcie na všetkých úrovniach
riadenia štátu, c) účasti v nevládnych organizáciách a združeniach zapojených do verejného
a politického života krajiny.“

-

článok 8 je venovaný účasti na rozhodovaní na medzinárodnej úrovni: "Štáty, zmluvné strany príjmu
všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ženy na rovnoprávnom základe s mužmi a bez
akejkoľvek diskriminácie mali príležitosť zastupovať svoje vlády na medzinárodnej úrovni a zúčastniť sa
na práci medzinárodných organizácií."
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Pekinská akčná platforma (Peking 1995) - rovnaká účasť žien a mužov na moci a rozhodovaní predstavuje
jednu z kľúčových oblastí, ktorú pokrýva, v dlhodobom medzinárodnom i národnom úsilí o zvýšenie
percenta žien v dôležitých rozhodovacích fórach zohráva jednu z najdôležitejších úloh, členské štáty EÚ
prijali Platformu a sú zaviazané implementovať ju

-

v paragraf 13 deklaruje: „Posilňovanie a plná participácia žien na základe rovnosti vo všetkých sférach
spoločnosti, vrátane účasti v rozhodovacom procese a prístupe k moci, je základnou podmienkou pre
dosiahnutie rovnosti, rozvoja a mieru.“

-

Platforma explicitne vytýčila za cieľ dosiahnutie rodovej rovnováhy 50:50 vo všetkých oblastiach
spoločnosti a plnú účasť na rozhodovaní zaradila medzi priority



Peking +5 akčná platforma (New York 2000) - potvrdila záväzky z roku 1995 pre ďalšie obdobie

d) Legislatíva EÚ – Smernice
Pre realizáciu rodovej rovnováhy v rozhodovaní nie je na úrovni EÚ žiadne právne záväzné ustanovenie, nebola
prijatá špeciálna smernica zameraná výlučne na rodovú rovnováhu v rozhodovacích procesoch. Problematika je
obsiahnutá v návrhu Všeobecnej smernice o rovnosti rodov (2003), ktorá ale nebola ešte schválená.
Existuje však niekoľko záväzných ustanovení týkajúcich sa pozitívnych akčných opatrení v zamestnaní,
ktoré sa môžu použiť aj na zlepšenie situácie v rozhodovaní. Okrem vyššie spomenutého článku 141(4)
Amsterdamskej zmluvy je čiastočne použiteľná Revidovaná Smernica 73/2002/EC z roku 2002, ktorá doplnila
Smernicu 76/207/EC o rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, príprave
na povolanie, pracovný postup a pracovné podmienky a zabezpečila posilnenie pozitívnych akčných opatrení v
zamestnaní. Je to najmä článok 2, paragraf 8, ktorý hovorí: "Členské štáty môžu presadzovať alebo prijať
opatrenia v duchu článku 141(4) Zmluvy zamerané na zabezpečenie v praxi plnej rovnosti žien a mužov."
Direktíva obsahuje aj nové ustanovenie o povinnosti Spoločenstva pravidelne predkladať správu o tom, ako
členské štáty využívajú možnosť prijať pozitívne akčné opatrenia, ktorú im poskytuje článok 141(4) Zmluvy
(myslí sa Amsterdamskej zmluvy).
e) Ostatné aktivity EÚ zamerané na presadzovanie rodovej rovnosti v rozhodovaní


Odporúčanie Rady 84/635/EEC z 13. decembra 1984 o podpore pozitívnych akcií pre dosiahnutie rodovej
rovnosti v procese rozhodovania - po prvý raz upriamila pozornosť ES na rovnaký prístup žien a mužov k
rozhodovaniu



Druhá rezolúcia Rady z 24. júla 1986 o podpore rovnakých príležitostí pre ženy



Rezolúcia Rady z 21. mája 1991 o Treťom strednodobom akčnom programe spoločenstva o rovnosti
príležitostí pre ženy a mužov (1991-1995) - rozhodla o finančnom krytí aj tých aktivít, ktoré sú zamerané na
rodovú rovnováhu v rozhodovaní
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Rezolúcia Rady z 22. júna 1994 o podpore rovnosti príležitostí pre ženy a mužov prostredníctvom
Európskych štrukturálnych fondov - vytvorila možnosť čerpať finančné prostriedky z týchto fondov aj na
riešenie otázok rovnosti v rozhodovaní



Rezolúcia Rady z 27. marca 1995 o vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovaní - presnejšie pomenovala
záväzok ES riešiť otázku vyváženej účasti žien a mužov na rozhodovaní, na jej základe bolo v roku 1996
prijaté špeciálne odporúčanie EP



Rozhodnutie Rady 95/593/EC z 22. decembra 1995 o Štvrtom strednodobom akčnom programe
Spoločenstva o rovnosti príležitostí pre mužov a ženy (1996-2000) - znamenala odobrenie pokračovať v
programovom krytí aktivít v tejto oblasti pôsobenia



Odporúčanie Rady z 2. decembra 1996 o vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovacom procese
(96/694/EC) - predstavuje prelomový a najdôležitejší dokument vo vzťahu k rodovej rovnosti v rozhodovaní,
ktorý stanovil aktivity EÚ a jeho členských štátov pre nasledujúce obdobie a vyzval štátne orgány a inštitúcie
k tomu, aby vytvárali vhodné nástroje a stratégie na korekciu nedostatočného zastúpenia žien v
rozhodovacích pozíciách:
-

v úvode rekapituluje prijaté záväzky ES vo vzťahu k problematike, popisuje situáciu a ujasňuje prístup a
definície EÚ k rodovej rovnováhe v rozhodovacom procese

-

následne formuluje odporúčania pre členské štáty EÚ a ukladá úlohy EK, vrátane úlohy pravidelne
predkladať správu o dôsledkoch tohto opatrenia (prvý krát po 3 rokoch od prijatia Odporúčania (t.j. v
roku 1999) a potom každoročne)

Odporúčanie Rady (96/694/EC): východiská a odporúčania
a) východiská a definície:
-

-

účasť na rozhodovacom procese závisí od zastúpenia v rozhodovacích orgánoch na všetkých úrovniach
politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho života a vyžaduje si najmä prítomnosť na
zodpovedných postoch a v rozhodovacích pozíciách
ženy sú v rozhodovacích orgánoch v politickej, ekonomickej, sociálnej a kultúrnej sfére stále nedostatočne
zastúpené
nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch je čiastočne výsledkom oneskorenia v prípade
žien pri dosahovaní rovnakých občianskych a ľudských práv, prekážok v získavaní ekonomickej nezávislosti
žien a problémov pri zosúlaďovaní ich pracovného a rodinného života
vyvážená účasť v rozhodovacom procese je základná podmienka demokracie
nedostatočné zastúpenie žien v rozhodovacích postoch je stratou pre spoločnosť ako celok a môže brániť
plnému uspokojeniu záujmov a potrieb celkovej populácie
opatrenia zamerané na zavádzanie vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovacích procesoch do všetkých
sektorov by mali byť sprevádzané integráciou dimenzie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov do
všetkých politík a aktivít
vyvážená účasť žien a mužov v rozhodovacom procese pravdepodobne povedie k rozšíreniu ideí, hodnôt a
správania, ktorých výsledkom bude viac spravodlivosti a rovnosti pre mužov a ženy vo svete

b) odporúčania pre členské štáty EÚ:
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-

-

-

-

-

-

-

-

prijať ucelenú integrovanú stratégiu zameranú na podporu vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovacom
procese a na vytvorenie a zavedenie vhodných opatrení na jej dosiahnutie, ako sú legislatívne a/alebo
regulačné a/alebo stimulačné opatrenia
upozorniť tých, ktorí sú zainteresovaní na vzdelávaní a príprave na povolanie, ako aj tých, čo sú zodpovední
za prípravu učebných materiálov, na dôležitosť: realistického a úplného obrazu o rolách a schopnostiach
žien a mužov v spoločnosti zbaveného predsudkov a diskriminačných stereotypov, vyváženejšej deľby
profesionálnej, domácej a sociálnej zodpovednosti medzi ženy a mužov a vyváženej účasti žien a mužov v
rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach
na všetkých stupňoch vzdelávania a prípravy povzbudzovať dievčatá a ženy k rovnako aktívnej a plnej
účasti a sebavyjadreniu ako chlapci a muži vo vzdelávacích a tréningových aktivitách, aby sa pripravili na
aktívnu úlohu v spoločnosti, vrátane politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho života, a najmä v
rozhodovacích procesoch
viesť verejnú mienku k pochopeniu dôležitosti šírenia takého obrazu žien a mužov, ktorý nebude posilňovať
a ani upevňovať diskriminačnú stereotypizáciu ženskej a mužskej zodpovednosti
posilňovať a podporovať úsilie združení a organizácií z rôznych oblastí spoločnosti, aby presadzovali prístup
žien k rozhodovacím procesom a vyváženú účasť žien a mužov v rozhodovacích orgánoch
posilňovať a podporovať úsilie sociálnych partnerov v tom, aby vo svojej činnosti presadzovali vyváženú
účasť žien a mužov, a zdôrazňovať zodpovednosť sociálnych partnerov za presadzovanie a navrhovanie
kandidátiek - žien pri nominácii do rôznych ustanovených komisií a výborov v členských štátoch EÚ a na
úrovni ES
navrhovať, uskutočňovať a podporovať verejné kampane upozorňujúce verejnú mienku na prospešnosť a
prínosy vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovaní pre spoločnosť ako celok
presadzovať a zlepšovať zber a publikovanie štatistík, aby sa poskytol jasnejší obraz o tom, ako sú ženy a
muži zastúpené a zastúpení na všetkých úrovniach rozhodovacích procesov v politickej, ekonomickej,
sociálnej a kultúrnej oblasti
podporovať, rozvíjať a povzbudzovať kvantitatívne a kvalitatívne štúdie o účasti žien a mužov v
rozhodovacích procesoch, a to hlavne: o právnych, sociálnych a kultúrnych prekážkach, ktoré bránia
osobám iného pohlavia v prístupe a účasti v rozhodovacích procesoch, o stratégiách na prekonanie
prekážok a o užitočnosti a výhodách lepšej vyváženosti medzi pohlaviami v rozhodovacích procesoch pre
spoločnosť a pre fungovanie demokracie
presadzovať, podporovať a povzbudzovať iniciatívy tvoriace príklady dobrých praktík v rôznych oblastiach
rozhodovacieho procesu a rozvíjať programy pre šírenie a výmenu skúseností, s dôrazom na propagačné
aktivity
presadzovať vyváženú účasť žien a mužov na všetkých úrovniach vládnych orgánov a komisií
zvýšiť uvedomenie tých osôb, u ktorých sa predpokladá, že budú dôležité pri uskutočňovaní iniciatív
zameraných na dosiahnutie vyváženej účasti žien a mužov vo verejných funkciách na všetkých úrovniach,
špeciálnu pozornosť venovať presadzovaniu vyváženého zloženia výborov, komisií a pracovných skupín na
národnej úrovni i na úrovni ES
zabezpečiť implementáciu alebo vyvinutie koherentného súboru opatrení na podporu rovnakých príležitostí
vo verejnom sektore, ktorý bude rešpektovať koncept vyváženej účasti v rozhodovacom procese, a pri
uskutočňovaných náborových konkurzoch zabezpečiť, že ženy a muži budú, pokiaľ to bude možné, vo
výboroch zodpovedných za prípravu konkurzov a vo výberových orgánoch zastúpené rovnako
povzbudzovať súkromný sektor k zvyšovaniu prítomnosti žien na všetkých úrovniach rozhodovania, najmä
zavedením nových alebo v rámci už prijatých plánov pre rovnosť alebo pozitívnych akčných programov

c) výzva pre inštitúcie a podriadené orgány EK a pre samotnú EK
-

navrhnúť stratégiu na dosiahnutie vyváženej účasti žien a mužov v rozhodovacom procese vo všetkých
inštitúciách a orgánoch EK
EK má v rámci Rozhodnutia Rady 95/593/EC z 22. decembra 1995 o Strednodobom akčnom programe
Spoločenstva o rovnosti príležitostí pre ženy a mužov (1996-2000)
povzbudzovať a organizovať
systematickú výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi EÚ o príkladoch dobrých praktík a
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-



hodnotenie dopadu opatrení prijatých na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi ženami a mužmi v
rozhodovacích rocesoch
za týmto účelom a v rámci neho EK má zintenzívniť svoje úsilie v získavaní informácií, v burcovaní verejnej
mienky, v povzbudzovaní výskumných a propagačných projektov zameraných na dosiahnutie vyváženej
účasti žien a mužov v rozhodovacom procese
EK má predložiť Európskemu parlamentu, Rade a Ekonomickej a sociálnej komisii správu o implementácii
tohto odporúčania, prvý raz po uplynutí troch rokov od jeho prijatia a následne každoročne, založenú na
informáciách poskytnutých členskými štátmi EÚ a inštitúciami a orgánmi ES
Závery 2208. stretnutia Rady z 22. októbra 1999 o rodovej vyváženosti vo všetkých rozhodovacích
procesoch - na tomto stretnutí sa potvrdil súbor indikátorov na meranie rodovej rovnováhy v politickom
rozhodovaní. Ide o nasledovných 9 indikátorov:
1. podiel žien v národnom parlamente
2. podiel žien v regionálnych parlamentoch
3. podiel žien v obecných zastupiteľstvách
4. politiky zamerané na podporu vyrovnanej účasti vo voľbách
5. podiel žien v národnej vláde a v Európskej komisii
6. počet žien a mužov na ministerských a nižších ministerských postoch podľa sféry pôsobnosti (základné
a ekonomické funkcie, infraštruktúra, socio-kultúrne funkcie)
7. podiel žien vo funkcii štátnych úradníkov na dvoch najvyšších pozíciách po ministrovi alebo predsedovi
parlamentu a na zodpovedajúcich miestach v európskych inštitúciách
8. rodové zloženie vysokopostavených štátnych úradníkov podľa rôznych sfér pôsobnosti
9. podiel žien na Najvyššom súde a v Európskom súdnom dvore



Rámcová stratégia Spoločenstva o rodovej rovnosti (2001-2005)

Záväzok vo vzťahu k rodovej rovnováhe v rozhodovaní bol opätovne zdôraznený v Rámcovej

stratégii

Spoločenstva o rodovej rovnosti (2001-2005), ktorá bola prijatá v roku 2000. Dôležitosť, aká sa v politike EÚ
problematike prikladá, podčiarkuje aj fakt, že úloha "Presadzovať rovnakú participáciu a zastúpenie" tvorí jeden
zo samostatných cieľov Rámcovej stratégie. Úloha je rozložená do 3 operačných cieľov:
1.

Zvýšenie rodovej rovnováhy v politickom rozhodovaní

2. Zvýšenie rodovej rovnováhy v ekonomickom a sociálnom rozhodovaní
3. Zvýšenie rodovej rovnováhy v Európskej Komisii
V rámci operačného cieľa zameraného na politické rozhodovanie vytýčila 6 aktivít:
-

podporovanie sieťovania žien zvolených na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni
prostredníctvom podporovania sieťovania parlamentných výborov pre rovnosť príležitostí žien a mužov
v členských štátoch EÚ a v EP

-

presadzovať uvedomovanie rodovej diskriminácie a potrebu rodovej rovnováhy vo výchove k
občianstvu

-

zlepšiť dopad volebných systémov, legislatívy, kvót, smerných čísel a iných opatrení zameraných na
rodovú rovnováhu vo volených politických orgánoch
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-

podporovať plány na zvýšenie inštitucionálnych a operačných schopností rozvojových krajín pre
integrovanie rodových otázok na národnej a lokálnej úrovni a v občianskej spoločnosti, vrátane
legislatívnych a administratívnych aktivít zameraných na rovnaké práva žien a mužov

-

monitorovať zlepšenia v rodovom zložení výborov a expertných skupín vytvorených EK, presadzovať
implementáciu Odporúčania Rady 96/694/EC a monitorovať jej dodržiavanie

-

uskutočňovať aktivity zamerané na zvýšenie povedomia obyvateľov o potrebe rodovej rovnováhy vo
volených verejných orgánoch a vo vnútorných štruktúrach politických strán, ako aj na povzbudzovanie
žien, aby boli politicky aktívne - so špeciálnym zameraním na voľby do EP v roku 2004

Z hľadiska inšpirácie pre posilnenie rodovej rovnováhy v národných vládach môžu pomôcť ako určité vodítko
aktivity naplánované pre tretí operačný cieľ "Zvýšenie rodovej rovnováhy v Európskej Komisii". Sú to:
-

monitorovanie výsledkov úsilia Komisie v presadzovaní rodovej rovnováhy na riadiacich pozíciách,
vrátane vývoja časových plánov, indikátorov a "latiek" (benchmarking)

-

vývoj stratégií zameraných na rodovú rovnováhu v rámci celkovej reformy Komisie, ktorá sa usiluje o
zlepšenie využitia času a organizácie práce na všetkých úrovniach, vrátane úrovne manažmentu

-

pokračovať a rozšíriť rodovo špecifický tréning, zvyšovanie uvedomenia a informovanosti všetkých
oddelení Komisie, najmä na rozhodovacej úrovni a v delegáciách EK a zaviesť rodové otázky ako
bežnú súčasť manažérskeho tréningu

-

rodovo zhodnotiť a zlepšiť súčasné systémy obsadzovania a zakladania oddelení EK, najmä tým, že sa
zabezpečí, aby bola rodová rovnováha v porotách a výberových komisiách a preskúma sa obsah a
metodológia prijímacích konkurzov z hľadiska možného rodového vychýlenia



Rozhodnutie Rady 2001/51/EC z 20. decembra 2000 zakladajúce Program týkajúci sa Rámcovej stratégie
Spoločenstva o rovnosti rodov (2001-2005) - rozhodnutie bolo prijaté na základe politického súhlasu Rady
pre zamestnanosť a sociálnu politiku z 27.-28. novembra 2000 a znamenalo zavedenie nového špecifického
programu odvodeného od Rámcovej stratégie (pozri časť Programy)



Programy



Tretí strednodobý akčný program Spoločenstva o rovnosti príležitostí (1991-1995) - za oblasť rodovej
rovnováhy v rozhodovaní podporoval hlavne činnosť Expertnej siete "Ženy v rozhodovaní", zber údajov o
reálnom stave, výskum a výmenu informácií



Štvrtý strednodobý akčný program Spoločenstva o rovnosti príležitostí pre mužov a ženy (1996-2000) –
jedným z jeho hlavných cieľov bola tiež podpora záväzku zlepšiť rodovú rovnováhu v rozhodovaní pomocou
pragmatických aktivít (Priebežná správa EK pre Zamestnanosť a sociálne veci z roku 1999)



Piaty rámcový akčný program alebo Program týkajúci sa Rámcovej stratégie Spoločenstva o rovnosti rodov
(2001-2005)
-

prebral úlohy Štvrtého akčného programu, ktorý skončil v roku 2000, predstavuje jeden z nástrojov
nevyhnutných pre implementáciu Rámcovej stratégie o rovnosti rodov (2001-2005) a dopĺňa sa s
Akčným programom Spoločenstva na prekonávanie diskriminácie (2001-2006)
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-

disponuje rozpočtom vo výške 50 miliónov euro a program je otvorený aj pre pristupujúce krajiny a
krajiny EFTA/EEA

-

v rámci programu sa vytýčilo 5 oblastí intervencie (kopírujú Rámcovú stratégiiu): ekonomický život,
rovnaká účasť a zastúpenie, sociálne práva, občiansky život a rodové roly a stereotypy, pričom otázka
"rovnakej účasti a zastúpenia" bola stanovená ako priorita práve pre rok 2003 (na roky 2004-5 sa dôraz
kladie na rodové roly a stereotypy)

-

podporované aktivity v rámci 2. témy (rovnaká účasť a zastúpenie) sa týkajú stratégií a nástrojov na
podporu žien v politickom, ekonomickom a sociálnom rozhodovaní na všetkých úrovniach, vrátane
rozvojovej spolupráce (návrhy sa prijímali do marca 2003)

-

medzi ciele programu patrí: podporovať šírenie hodnôt a dobrých praktík, zlepšiť pochopenie otázok
rodovej rovnováhy (aj cez evaluáciu politík a praktík - analýzy a monitoring), rozvíjať schopnosti
jednotlivých aktérov podporovať rodovú rovnosť efektívnejšie (plus výmena informácií a dobrých
praktík, sieťovanie na úrovni ES)

-

špeciálnu pozornosť venuje posilneniu súladu s ostatnými programami Spoločenstva zameranými na
dosiahnutie rodovej rovnosti (DAPHNE, STOP, PHARE, MEDIA programy, Rámcový výskumný
program na potieranie sociálnej exklúzie, špeciálne intervenčné projekty v rámci Štrukturálnych fondov napr. EQUAL)

-

bližšie informácie pozri stránku:
www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html



Akčný program Spoločenstva na prekonávanie diskriminácie (2001-2006) - program sa týka všetkých
dôvodov/základov pre diskrimináciu okrem pohlavia, ktoré je pokryté samostatným akčným programom
(pozri vyššie)



Predsedníctva EÚ



Talianske Predsedníctvo (1996) - zorganizovalo konferenciu v Ríme, na ktorej bola prijatá tzv. Rímska
charta (pozri nižšie)



Rakúske Predsedníctvo (1998) – odporučilo vytvoriť súbor štandardizovaných indikátorov pre sledovanie
rodovej rovnováhy v základných oblastiach politického rozhodovania



Fínske Predsedníctvo (1999) – vypracovalo správu o ženách v rozhodovacom procese v členských štátoch
a európskych inštitúciách, na základe ktorej odporučilo 9 štandardizovaných indikátorov ako dôležitý
monitorovací mechanizmus urýchľujúci pokrok, indikátory boli prijaté Radou EÚ na zasadnutí 22. októbra
1999 (indikátory pozri v časti e) Ostatné aktivity EÚ)



Francúzske Predsedníctvo (2000) - tiež sa venovalo otázkam rodovej rovnováhy v rozhodovaní (jeden z 3
hlavných cieľov), počas neho sa prejavila veľká zhoda ministrov členských štátov a EK o potrebe stanoviť
vhodné ciele alebo smerné čísla s časovým plánom na postup žien do rozhodovacích pozícií, o potrebe
prijatia štatistických systémov a potrebe rozvoja stratégií založených na rozšíreni partnerstiev pre výmenu
skúseností, výskumov, informácií a pre komunikáciu - bližšie pozri:
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www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/news/conference_en.html
Z činnosti Európskej Komisie
Pretrvávajúce nízke zastúpenie žien vo všetkých oblastiach riadenia považuje EK za znak základného deficitu
demokracie, ktorý si vyžiadal nasledovné aktivity na úrovni EK:


Európska sieť expertov „Ženy v rozhodovaní“ - vznikla rozhodnutím EK a pôsobila v rokoch 1992-1996,
urobila prvý sofistikovanejší monitoring relatívnych počtov žien v dôležitých rozhodovacích sektoroch



činnosť expertnej siete vyústila do vytvorenia Európskej databázy žien v rozhodovaní (podporovaná z
programov EÚ), ktorá priebežne monitoruje zmeny v rodovej rovnováhe v politickom rozhodovaní
(bližšie pozri: www.db-decision.de)



konferencia ministeriek členských štátov EÚ v Aténach "Ženy pri moci" (november 1992) – prvý európsky
summit žien v rozhodovaní, v prijatej Aténskej deklarácii sa rovnováha v rozhodovaní vytýčila za cieľový
stav, o ktorý budú krajiny usilovať, pričom medzi dôvodmi sa deklaruje: „ženy tvoria polovicu potenciálnych
talentov a zručností ľudstva a ich nedostatočné zastúpenie v rozhodovaní znamená stratu pre spoločnosť
ako celok“



Madridské európske zhromaždenie (1995) - rozpracovalo závery Pekinskej akčnej platformy (Peking 1995)
pre členské štáty EÚ, odvtedy sa každoročne prezentovala výročná správa o jej implementácii (za roky
1996-1999)



konferencia ministrov pre záležitosti žien v Ríme - Rímska európska konferencia "Ženy za obnovu politiky a
spoločnosti" (máj 1996) - bola tu podpísaná tzv. Rímska charta, ktorá stanovila, že Zmluva o EÚ by mala
garantovať rovnosť mužov a žien, najmä v rozhodovaní (uskutočnila sa v rámci talianskeho Predsedníctva)



konferencia ministrov v Paríži pod názvom "Ženy a muži pri moci: ohľaduplná spoločnosť, dynamická
ekonomika, vízia pre Európu" (1999) – prijatá Deklarácia ministrov o ženách a mužoch pri moci (17. apríla
1999, podpísali ju ministri z 13 členských štátov EÚ) zopakovala cieľ dosiahnuť rodovú rovnováhu v
rozhodovaní a odporučila, aby európske inštitúcie, vlády a politické strany prijali opatrenia a aktivity na
dosiahnutie rovnosti a paritnej demokracie - tak pre oblasť volených orgánov, ako aj pre orgány výkonnej
moci (konferencia pozostávala z 3 workshopov: vyvážená účasť v politickom živote, vyvážená účasť v
profesionálnom živote a úloha MVO a sociálnych partnerov v podpore rodovej rovnováhy)



na stretnutí v Bruseli (1999) a v Ženeve (2000) sa vypracúvali spoločné stanoviská členských a
kandidátskych krajín EÚ pre Konferenciu OSN o ženách Peking + 5 (New York 2000)



Správa Komisie (COM(2000)120) zo 7. marca 2000 Rade, Európskemu parlamentu a Ekonomickej a
sociálnej komisii o implementácii Odporúčania Rady (96/694/EC) z 2. decembra 1996 o vyváženej účasti
žien a mužov v procese rozhodovania - Komisia ES podľa svojho záväzku v Odporúčaní vypracovala a
prijala správu o tom, ako členské štáty a inštitúcie EÚ uskutočňujú implementáciu stanovených odporúčaní
-

Správa konštatovala, že postavenie žien v rozhodovaní sa od prijatia odporúčaní výraznejšie nezmenilo

-

zdôraznila nevyhnutnosť dlhodobého politického záväzku, zberu dát, monitorovania, vytvárania
vhodných štruktúr a vyčlenenia finančných zdrojov pre ďalšie aktivity v tejto oblasti
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-

priniesla tiež príklady aktivít a politík, ktoré uskutočnili jednotlivé členské štáty EÚ, pre zvýšenie účasti
žien v rozhodovaní - ukázalo sa, že legislatívne opatrenia mali istý vplyv na situáciu vo verejnom
sektore, špecifickú pozornosť si ale žiada súkromný sektor



Správa poskytla štatistiky o postavení žien a mužov v rozhodovaní na všetkých úrovniach EÚ

Rozhodnutie Komisie (2000/407/EC) z 19. júna 2000 týkajúce sa rodovej rovnováhy v rámci výborov a
expertných skupín vytvorených EK - považuje sa za prvý dôležitý krok ku skutočnej rodovej rovnosti v
rozhodovaní EÚ
-

v tomto Rozhodnutí EK sama seba formálne zaviazala k zavádzaniu rodovej rovnováhy vo všetkých
expertných skupinách a výboroch, ktoré Komisia vytvára

-

Rozhodnutie sa týka už existujúcich i nových skupín a výborov a stanovilo explicitný cieľ dosiahnuť
prinajmenšom 40 % zastúpenie jednotlivých pohlaví

-

EK sa zároveň zaviazala, že po 3 rokoch podá správu o výsledkoch tohto záväzku (práve v roku 2003
má byť vykonaný odpočet plnenia, situácia sa vyhodnocuje priebežne, napr. Gender Scoreboard
(Tabuľka rodových skóre) z roku 2001)



Komuniké Komisie (2000/C203/03) z júla 2000 adresované členským štátom EÚ o Rozhodnutí Komisie z
19. júna 2000 týkajúce sa rodovej rovnováhy v rámci výborov a expertných skupín vytvorených EK
(2000/407/EC) - v podstate odporúča členským štátom EÚ postupovať na národnej úrovni rovnakým
spôsobom



Z činnosti Európskeho parlamentu



EP má pre problematiku rodovej rovnosti vytvorený špeciálny výbor - Výbor pre práva žien a rovné
príležitosti (predtým Výbor pre práva žien)



EP prijal ku každej správe, ktorú mu od roku 1984 predložil jeho Výbor pre práva žien a rovné príležitosti,
špeciálnu rezolúciu - z hľadiska rodovej rovnováhy v rozhodovaní je najdôležitejšia rezolúcia z februára
1994, z mája 1996 a hlavne z marca 2000



Rezolúcia Európskeho parlamentu z 11. februára 1994 o ženách v rozhodovacích orgánoch (12) obsahovala návrhy pre akčný program, EP v nej požiadal Komisiu, aby "zintenzívnila implementáciu politiky
rovnosti príležitostí vytýčenú v Treťom strednodobom akčnom programe Spoločenstva (1991-1995) na
prekonanie individuálnych prekážok, ktoré bránia ženám zúčastňovať sa na rozhodovaní" a aby definovala
"opatrenia a aktivity na podporu vyššej účasti žien v rozhodovacom procese"



Rezolúcia Európskeho parlamentu o vyváženej účasti mužov a žien v rozhodovaní z 27. marca 1995 venovala sa úlohám súvisiacim s prípravou na IV. konferenciu OSN o ženách v Pekingu (1995)



Vyjadrenie EP z 24. mája 1996 o rovnovážnom zastúpení žien a mužov v rozhodovacom procese opätovne vyzvalo štáty a inštitúcie, aby vytvárali vhodné opatrenia a stratégie na nápravu nedostatočného
zastúpenia žien v rozhodovacom procese



Rezolúcia EP o ženách v rozhodovaní z 2. marca 2000 (399Y0716(01)
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-

táto rezolúcia EP odsúhlasila používanie kvót ako prechodného opatrenia na dosiahnutie viac žien do
rozhodovania: "použitie kvót ako prechodného opatrenia pomáha vyrovnať zaangažovanosť žien a
mužov v politickom živote" (par. 3)

-

okrem opätovného zdôraznenia pokračovať v plnení prijatých záväzkov vyzvala Európsku Komisiu k
využívaniu existujúcich ustanovení Zakladajúcej zmluvy na povzbudzovanie vlád jednotlivých štátov k
tomu, aby vytvárali a implementovali politiky a programy zamerané na budovanie rodovej rovnováhy v
rozhodovacích orgánoch, ako aj v orgánoch a delegáciách, ktoré sú zapojené do procesu rozširovania



v decembri 2000 prerokoval a prijal Správu Výboru pre práva žien a rovnosť príležitostí o Správe Komisie o
implementácii Odporúčania Rady 96/694 z 2. decembra 1996 o vyváženej účasti žien a mužov v
rozhodovacom procese (spravodajkyňa Anna Karamanou)



k prerokovanej Správe prijal Rezolúciu EP (COM(2000)120-C5-0210/2000-2000/2117(COS)) z 18. januára
2001 o Správe Komisie o implementácii Odporúčania Rady 96/694 z 2. decembra 1996 o vyváženej účasti
žien a mužov v rozhodovacom procese
-

Rezolúcia znovu potvrdila všetky už prijaté záväzky a rozhodnutia na pôde ES a zvýraznila úlohy pre
najbližšie obdobie

-

rodovú vyváženosť vymedzila hranicou nie menej ako 40 % pre každé pohlavie vo všetkých oblastiach
politiky a všetkých výboroch na úrovni EÚ, na národnej i medzinárodnej úrovni

-

zdôraznila potrebu zapojiť do aktivít za vyššiu rovnosť v rozhodovaní mužov, lebo je to úloha pre obidve
pohlavia

-

vyzdvihla potrebu budovať národné štruktúry (výkonné orgány, inštitúcie,...) a stratégie na posilnenie
rovnosti príležitostí

-

článok 13 sa obracia na vlády tých krajín, kde je zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch nižšie ako
30 % (čo je aj prípad SR): vyzýva ich aby preskúmali rôzny dopad volebných systémov na politické
zastúpenie žien vo volených orgánoch a zvážili reformu tohto systému, a aby zaviedli legislatívne
opatrenia (formálne kvóty) alebo odporučili politickým stranám zaviesť kvótny systém či systém zipsu
(neformálne kvóty), prípadne iné opatrenia na podporu vyváženej účasti

-

ďalší paragraf je venovaný špeciálne politickým stranám - zdôrazňuje sa v ňom potreba preskúmať a
zrevidovať stranícke štruktúry a postupy z toho hľadiska, aby sa odstránili všetky bariéry, ktoré priamo
alebo nepriamo diskriminujú účasť žien

-

špeciálne kandidátskym krajinám (teda aj nám) je venovaný paragraf 15, ktorý upozorňuje na to, že
tieto krajiny v ekonomickej transformácii a s nezrelou politickou kultúrou si vyžadujú, aby sa im
venovala osobitná pozornosť a podpora pri prekonávaní disproporčne negatívnych dopadov
transformácie na životy žien



EP pravidelne prerokúva výročné správy o rovnosti príležitostí žien a mužov, poslednou, siedmou v poradí
je Výročná správa o rovnosti príležitostí žien a mužov v EÚ v roku 2002 - v záveroch kladie dôraz na
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rozširovanie EÚ o nové krajiny, na potrebu spolupráce a šírenia ideí rodovej rovnosti v nových členských
štátoch, ako aj na potrebu vzájomnej výmeny informácií
f)

Dokumenty a aktivity na pôde Rady Európy

RE uskutočnila na podporu celkovej rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj na podporu vyváženej účasti žien a
mužov v rozhodovaní špeciálne, viaceré opatrenia a na rôznych úrovniach:


Európsky dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd - zakazuje akékoľvek
"robenie rozdielov" založené na základe pohlavia, čo sa týka práv obsiahnutých v Dohovore (čl. 14)



vytvorenie Riadiaceho výboru RE pre rovnosť medzi ženami a mužmi (CDEG) - medzi hlavnými cieľmi, na
ktoré sa zameriavajú jeho aktivity, je aj "rovnosť a demokracia: ženy v politike a v rozhodovaní"



4. Európska ministerská konferencia v Istanbule v roku 1997 - prijala Deklaráciu o rovnosti medzi ženami
a mužmi ako základnom kritériu demokracie, kde zdôraznila, že rodová rovnováha sa nazerá ako
nevyhnutná podmienka skutočnej demokracie (obsahuje aj časť o ženách v politike)



Madridská konferencia v roku 1998 - venovala sa monitorovaniu a pokroku v implementácii Pekinskej
akčnej platformy, otázka účasti žien na moci a rozhodovaní bola označená za jednu z najproblémovejších
oblastí



Odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1413 z roku 1999 – znovu potvrdilo záväzok
vlád vo vzťahu k rovnakému zastúpeniu žien a mužov v politickom a verejnom živote, odporučilo množstvo
špecifických aktivít na jeho dosiahnutie a zdôraznilo partnerstvo medzi pohlaviami v obidvoch sférach –
verejnej i súkromnej



RE pripravila publikáciu (EG-S-BP(2001)1) "Kráčanie k rodovej rovnováhe: príručka pre vyvažovanie
rozhodovania" (Štrasburg, marec 2002) - prezentuje príklady dobrých praktík z jednotlivých členských štátov
EÚ pri zavádzaní rodovej rovnováhy do rozhodovania



Odporúčanie Rec(2003)3 z 12. marca 2003 Výboru ministrov členským štátom o vyváženej účasti žien a
mužov v politickom a verejnom rozhodovaní - definuje "vyváženú účasť" hranicou nie menej ako 40 % pre
každé z pohlaví, formuluje 8 všeobecných odporúčaní a navrhuje 48 konkrétnych opatrení

g) Aktivity Európskej ženskej loby (EWL)
Podobne ako u iných tém rodovej rovnosti, aj v oblasti rodovej rovnosti v rozhodovaní zohráva EWL úlohu
hlavného iniciátora a presadzovateľa nových prístupov a cieľových požiadaviek. Vo svojich vyhláseniach a
analýzach neustále zdôrazňuje, že Európa je ešte príliš vzdialená stavu, keď vo všetkých oblastiach
rozhodovania budú ženy a muži rovnako zastúpení. Skutočné fungovanie rovnosti v rozhodovaní chápe ako
dosiahnutie rovnakého rozdelenia moci medzi ženami a mužmi v spoločnosti a nepovažuje ju len za otázku
demokracie. Opakovane zdôrazňuje, že rovnaké rozdelenie moci by malo v sebe zahŕňať aj zmeny v iných
oblastiach - zmena pohľadu na priority politiky či spôsob prijímania rozhodnutí (viac žien pri moci môže viesť k
zmene obsahu a kvality rozhodovania). V súvislosti s tým tiež upozorňuje, že úsilie o zmeny sa nemôže
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obmedzovať iba na zákony a stimuly, ale že je potrebné vyvíjať činnosť na mnohých ďalších úrovniach, aby sa
zmenila kultúra a postoje.
Keďže sa medzi vedúcimi predstaviteľmi niektorých členských štátov alebo európskych inštitúcií niekedy
objavuje názor, že rodová rovnováha v rozhodovaní sa už dosiahla a nie je ďalej potrebné rozvíjať aktivity týmto
smerom, EWL sa intenzívnejšie venovala zdôvodneniu, prečo je takýto názor nesprávny. Pripomína štyri hlavné
argumenty, prečo je potrebné v úsilí za dosiahnutie rodovej rovnosti v rozhodovaní pokračovať, alebo - v prípade
tých kandidátskych krajín, kde sa týmto otázkam zo strany predstaviteľov politickej moci nevenuje takmer žiadna
pozornosť - prečo je potrebné vážne sa týmito otázkami začať zaoberať (argumentáciu EWL prevzala aj RE vo
svojom najnovšom odporúčaní o rovnakej účasti v rozhodovaní Odporúčanie Rec(2003)3):
1. je doložené, že členské štáty (prípadne aj iné krajiny) sa na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni
viacnásobne zaviazali k tomu, že sa budú usilovať o zvýšenie rodovej rovnosti v rozhodovaní
2. rodová rovnosť sa vzťahuje k základnému chápaniu kvality sociálnej spravodlivosti, ľudských práv
a podstaty demokracie
3. existuje množstvo empirických údajov o tom, že zapojenie obidvoch pohlaví do procesu politického
rozhodovania vedie k lepšiemu vykonávaniu politiky a teda k takej politike, ktorá je vhodnejšia pre
rôznorodé občianstvo
4. rodová rovnováha v rozhodovaní vedie k tomu, že do politickej agendy sa zavádzajú dovtedy
opomínané alebo celkom nové problémy či témy
EWL sa priebežne venuje monitorovaniu činnosti rozhodovacích orgánov na európskej a národnej úrovni z
pohľadu vyváženej účasti žien a mužov na tomto rozhodovaní, ako aj pravidelným analýzam existujúceho stavu
z hľadiska rovnakého zastúpenia v rozhodovacích orgánoch. Konštatuje, že aj keď ženy tvoria väčšinu európskej
populácie, v rozhodovacích orgánoch za oblasť politiky sú menšinou. Vo všetkých európskych štátoch majú síce
ženy právo voliť a byť zvolené, avšak kým nedosiahnu rovnosť v rozhodovaní nebudú môcť využívať svoje plné
práva ako občianky. Analýzy preukázali, že v mnohých prípadoch sa prejavuje väzba medzi počtom žien v
politike a volebným systémom: krajiny s pomerným alebo zmiešaným volebným systémom vykazujú obyčajne
vyššie percento žien v rozhodovaní, než krajiny s väčšinovým systémom. Čiže jednou z prekážok vyššej účasti
žien v politickom rozhodovaní môže byť typ volebného systému. Medzi hlavné prekážky pokroku v tejto oblasti
však patria postoje (politických strán alebo verejnosti vôbec) a skutočnosť, že politika zostáva "mužským
svetom" - vytvoreným mužmi a pre mužov. Prekážky na ceste k rodovej rovnosti v rozhodovaní môžu tiež
spočívať v právnych alebo ústavných ustanoveniach, ktoré bránia zavedeniu podporných opatrení (kvóty,
zips,...) alebo parity (kontradikcia s ustanovením o rovnakom zaobchádzaní, nedostatočné využívanie článku
141(1) Amsterdamskej zmluvy). Na prekonanie všetkých týchto bariér je nevyhnutná nefalšovaná politická vôľa.
V poslednom období EWL svoje aktivity sústreďuje okolo hlavných udalostí očakávaných na pôde ES v
súvislosti s rozširovaním EÚ - revízia Ústavnej zmluvy a blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Veľkú vlnu
kritiky (sprevádzanú širokou európskou kampaňou "Daj svoj hlas za rovnosť v Európe") iniciovala napr. v
súvislosti s rodovým zložením Konventu pre budúcu Európu, ktorý mal pripraviť návrh Charty základných práv
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EÚ a následne novej Európskej ústavy, nakoľko v ňom boli ženy zastúpené iba 16,2 %. Najnovšie zdôrazňuje,
že pre najbližšie obdobie sú pre ženy v celej Európe veľmi dôležité dve úlohy (bližšie pozri:

www.womenlobby.org):
-

lobovať za to, aby bola do Novej ústavnej zmluvy začlenená paritná demokracia

-

lobovať u politických strán na národnej úrovni a u politických skupín v Európskom parlamente,
aby vo voľbách 2004 zabezpečili rodovú rovnováhu

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE: ÚROVEŇ EÚ A ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Koncept moci a rozhodovania, z ktorého vychádza celá politika rodovej rovnosti ES v tejto oblasti a ktorý sa
využíva pri tvorbe návrhov na zlepšenie, je primárne založený na strategických cieľoch Pekinskej akčnej
platformy - PAP (oblasť G: Ženy pri moci a v rozhodovaní), ktorá sa striktne odvíja od Všeobecnej deklarácie
ľudských práv. Základom prístupu ES je teda rešpektovanie práva každého občana a občianky zúčastňovať sa
na spravovaní svojej krajiny, z čoho odvodzuje, že rovnaká účasť žien a mužov na rozhodovaní je potrebná pre
posilnenie demokracie a podporu jej skutočného fungovania. Rovnakú účasť (participation) vzťahuje tak k
legislatívnym orgánom (parlamenty), ako aj k rôznym úrovniam vlády, teda ministerstvám a iným orgánom
výkonnej moci. Treťou oblasťou verejnej moci a rozhodovania, na ktorú dáva dôraz, je oblasť práva a súdnictva.
Koncept moci a rozhodovania zahŕňa tiež dôležité prípravné etapy rozhodovacieho procesu, ako sú prípravné
funkcie verejne ustanovených výborov. Vo svojom chápaní dáva dôraz nie len na aktuálne zastúpenie žien a
mužov v týchto orgánoch, ale tiež na aspekt nominácií a kandidatúr. Zdôrazňuje nie len národnú/celoštátnu, ale
aj regionálnu, lokálnu a medzinárodnú úroveň rozhodovania.
Okrem samotných orgánov verejnej moci ES nazerá ako zdroje moci aj politické strany, odbory,
zamestnávateľské a iné nevládne organizácie. Ako ďalšie dôležité štruktúry moci špecifikuje, dôsledne v duchu
PAP, národné a medzinárodné spoločnosti, médiá, akademické a vedecké inštitúcie a regionálne a
medzinárodné organizácie. K oblastiam moci priraďuje aj umenie, kultúru, šport, vzdelávanie a náboženstvo.
ES si svojou činnosťou dôsledne plní záväzok, ktorý podpísaním PAP a ďalších medzinárodných
dokumentov na seba prevzala a implementovala do svojej vnútornej legislatívy a politiky. To znamená, že prijíma
opatrenia na zabezpečenie rovnakého prístupu žien k mocenským a rozhodovacím štruktúram (práva byť
zvolené alebo poverené - zastúpenie/representation) a plnej účasti v nich (práva podieľať sa na moci a
rozhodovaní - účasť/participation). Pričom pri dosahovaní týchto cieľov sú jednoznačne prípustné pozitívne akcie
alebo tzv. dočasné podporné opatrenia, ktoré sú definované ako "nie prekážajúce" rovnakému zaobchádzaniu
(takýto prístup k dočasným opatreniam sa dostal aj medzi ustanovenia Zmluvy o založení ES, čl. 141, par.1).
K ďalším záväzkom, o ktorých naplnenie ES dôsledne usiluje tak na úrovni európskych inštitúcií, ako aj na
úrovni členských štátov, patrí preskúmanie rôzneho dopadu volebných systémov na politické zastúpenie žien vo
volených orgánoch a zváženie prípadnej úpravy alebo reformy týchto systémov (uskutočnila sa vo viacerých
členských štátoch), stimulovanie politických strán k zapájaniu žien do verejných funkcií, monitorovanie a
hodnotenie dosiahnutého pokroku cez pravidelný zber, analýzu a šírenie údajov o ženách a mužoch na rôznych
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úrovniach rozhodovania. K aktivitám zameraným na plnenie prijatých záväzkov patria i snahy zamerané na
dosiahnutie rodovej rovnováhy na kandidačných listinách pre voľby alebo výber do iných orgánov rozhodovania
(zavedenie formálnych alebo neformálnych kvót či systému zipsu). Dôsledne sa usiluje tiež o splnenie záväzku
podporovať mimovládne a výskumné organizácie (viacero cielených programov), presadzovať zosúlaďovanie
rodinného a profesionálneho života, ako aj usilovať o vytvorenie kritického množstva ženských líderiek a
poskytovať ženám a dievčatám potrebný tréning.
Záväzky prijaté na medzinárodnej úrovni ES dôsledne prepája so záväzkami týkajúcimi sa rovnakých práv
žien a mužov, slobody združovania a antidiskriminačnej politiky, ktoré sú prijaté a začlenené (v dokumentoch
ES) ako základné princípy vnútorného usporiadania (samotných základov systému) a politiky členských štátov
EÚ.
O serióznom úsilí európskych inštitúcií o splnenie toho, čo bolo prijaté (podpísané), svedčí množstvo
prijatých dokumentov, rozhodnutí a aktivít (najdôležitejšie z nich sú popísané vyššie). Mnoho úsilia sa však
vynaložilo aj na úrovni národnej. Členské štáty EÚ realizovali rôzne stratégie na presadzovanie žien do
politického rozhodovania. Prijali politiky s rôznou úrovňou záväznosti – od jednoduchého vyhlásenia princípu až
po zmenu národnej ústavy smerovanú k zvýšeniu počtu žien v rozhodovaní. Záväzky niektorých národných vlád
idú dokonca ďalej ako medzinárodné dohody a európske materiály obhajujúce rovnováhu v rozhodovaní.
Niektoré z krajín prijali špeciálnu legislatívu (Nemecko, Rakúsko,...), iné síce nie, ale politické strany majú
neformálny kvótny systém kombinovaný so systémom zipsu (Švédsko, Fínsko, Dánsko,...). Niekde išla iniciatíva
"zdola" (tlak verejnej mienky, ženských skupín v rámci politických strán, ženských MVO,...), inde si problém
uvedomili samotné politické strany a prijali opatrenia, a niekde musela do riešenia intervenovať a angažovať sa
vláda. (Prehľad stratégií členských štátov pozri: Filadelfiová 2001 alebo www.europa.eu.int)
Zmeny, ktoré sa v postavení žien pri moci a rozhodovaní predsa len objavili, sa v podstate odohrali v tých
sektoroch politických zastúpení a verejných zamestnancov, nad ktorými má moc štát (politické rozhodovanie).
Tento pokrok na úrovni národnej politiky môže poslúžiť ako inšpirácia pre zaostávajúce sektory (súkromný, MVO
a pod.).
Množstvo opatrení a politík obsahujú národné akčné plány, kde môžu nájsť inšpiráciu aj krajiny, ktoré sa
o vstup do EÚ usilujú. (Bližšie pozri:www.unifem.undp.org/beijing+5/documents.html). Od kandidátskych krajín
(vrátane Slovenska) sa očakáva, že vo svojej krajine uzákonia legislatívu EÚ o rovnosti príležitostí a príjmu ciele
EÚ zamerané na zlepšenie rodovej rovnováhy. V tejto súvislosti je potrebné vyvíjať úsilie za rozvinutie
a prispôsobenie akčných programov špecifickým potrebám transformujúcich sa krajín, ktoré by boli v súlade
s ich jedinečnou históriou a rodovými vzťahmi.
2. UKÁŽKY NAJLEPŠÍCH PRAKTÍK IMPLEMENTÁCIE ZVYŠOVANIA RODOVEJ ROVNOVÁHY V
ROZHODOVANÍ
(Väčšina uvádzaných príkladov je prebraná z publikácie RE (EG-S-BP (2001)1): "Going for Gender Balance: A
Guide for Balancing Decision-making" , Štrasburg 2002)
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Za niekoľko desaťročí sa v európskom priestore nazbieralo množstvo skúseností z rozvoja vhodných stratégií na
posilnenie rodovej rovnováhy v politickom rozhodovaní. Mnohé z nich sa aplikovali v rámci politických strán a
boli zamerané na posilnenie postavenia žien (úsilie o priamy nábor žien, uvedomovacie kampane smerované
k verejnosti alebo k členom strany, vytváranie databáz žien pre potenciálne vedúce miesta, tréning politických
činiteliek i činiteľov - žien i mužov - o rodových záležitostiach a politických zručnostiach, kvantitatívne nástroje na
zlepšenie situácie - kvóty alebo smerné čísla), iné rozvíjali vlády alebo nadstranícke združenia ženských skupín
a smerovali k zvýšeniu uvedomenia politických aktérov mimo politických strán a všeobecnej verejnosti.
*Islandská päťročná nadstranícka uvedomovacia kampaň: Kampane zamerané na zvýšenie uvedomenia
priamo v straníckej organizácii alebo vo verejnosti patria k stratégiám s najdlhšou históriou. Bývajú financované
verejnými úradmi, koalíciou ženských organizácií alebo koalíciou strán. Upozorňujú voličov na to, že je dôležité
rozhodovať sa vo voľbách na základe zohľadnenia rodovej rovnováhy.
Kampaň na Islande inicioval v roku 1997 parlament, ktorý poveril vládu, aby za týmto účelom ustanovila
výbor zložený z rôznych politických strán, Úradu pre rodovú rovnosť a Združenia pre práva žien. Iniciatíva sa tak
dostala do rôznych sektorov a zrodilo sa z nej dlhodobé úsilie, ktoré bolo v prvom roku (rok 1998) finančne silne
podporené vládou. Do kampane sa zapojili všetky politické organizácie a stimulovala ženské skupiny v rôznych
politických stranách, aby sa zapojili do spolupráce.
V rámci projektu sa za zvýšenie podielu žien v politike mobilizovali najvyšší predstavitelia krajiny a otázka sa
tak stala súčasťou štátneho záujmu. V reklamných šotoch boli znázornení muži aj ženy ako s úsmevom čelia
stereotypom, čo verejnosti indikovalo, že čelní predstavitelia spoločnosti nepovažujú rodové otázky za smiešne.
Keďže jedným z hlavných problémov pri dosahovaní rodovej rovnováhy je to, že sa stále vníma ako ženská
otázka, zvýšenie verejného uvedomenia, že rodová rovnováha je dôležitá pre každého, si vyžaduje silné
spojenectvo a angažovanie sa mužov. Kampaň na Islande zviditeľnila mužov (na plagátoch sa objavil aj
predseda vlády, ktorý s patričným humorom prevolával, že ženy sa zameriavajú na iné stránky problémov
a politici by si preto mali obuť „ženské topánky“), podarilo sa jej zapojiť predstaviteľov obidvoch pohlaví a využiť
humor ako silný prostriedok na získanie pozornosti verejnosti.
Kampaň pre verejnosť predstavuje iba jednu časť zo širšieho súboru stratégií v Írsku zameraných na
zvýšenie rodovej rovnováhy v politike, ako napr. tréningové kurzy, vzdelávacie a komunikačné siete a verejné
stretnutia. Jej myšlienka využiť humor a mobilizovať nadstranícku a nadrodovú podporu z najvyšších miest
krajiny môže byť inšpiratívna a užitočná pre aktivistov v ďalších štátoch. Íri úspech kampane už aj pocítili, keď sa
podiel žien zvýšil z 25 % v roku 1995 na 35 % v roku 1999. Po parlamentných voľbách sa zamerala na lokálne
voľby, ktoré sa uskutočnili v roku 2002.
*Portugalská iniciatíva „Paritný parlament“: Bola to iniciatíva, ktorá sa uskutočnila v roku 1994 a bola
čiastočne financovaná EK a EP. Prišli s ňou tri portugalské poslankyne Európskeho parlamentu a v podstate išlo
o názornú ukážku toho, ako vyzerá paritná demokracia v praxi. Keďže napredovanie k parite bolo v Portugalsku
pomalé napriek tomu, že Portugalská ústava zaväzuje štát k tomu, aby rôznymi aktivitami presadzoval rovnosť
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pohlaví, rozhodli sa touto iniciatívou verejne poukázať na problém a urýchliť postup v tejto oblasti. Zorganizovali
jednodňové zasadanie parlamentu, na ktoré si 115 žien – političiek pozvalo 115 mužských kolegov a zasadli do
parlamentných lavíc, aby ukázali, ako môže vyzerať rodová rovnováha. Všetci členovia tohto jednodňového
parlamentu boli buď aktuálne alebo niekedy v minulosti vo volených funkciách. Počas stretnutia sa diskutovalo
o podstate demokracie, o úlohe žien v Portugalsku, občianstve a parite.
Udalosť veľmi sledovali médiá a mala preto široký ohlas. Verejnosti jednoducho a názorne ukázala, o čom je
a ako vyzerá úplná rodová rovnováha. Rôzne politické strany boli nútené k tomu, aby prichádzali s rodovo
vyváženými kandidátskymi listinami pre voľby do parlamentu. Znamenalo to tiež, že sa vysokopostavení muži
mobilizovali z dôvodu rodovej rovnosti, a hoci to bolo iba na jeden deň, aj tak verejnosť mohla vidieť, že problém
rodovej rovnováhy v politickom rozhodovaní nie je iba „ženskou“, ale je „občianskou“ otázkou, ktorá je
zameraná na zdokonalenie demokracie.
*Ženská strana vo Švédsku a na Litve: V Európe majú čisto ženské strany svoju históriu. Jedna
z najznámejších je ženská strana, ktorá pôsobila v rokoch 1975-1982 na Islande a výsledkom jej pôsobenia bola
voľba prvej ženy za prezidentku krajiny. Významnú tradíciu majú ženské strany v lokálnych voľbách. Ich úlohou
je upozorniť tradičné politické strany, že existuje významná časť voličského elektorátu, ktorá môže byť
odčerpaná z ich vlastnej voličskej základne.
Známy je prípad Švédskeho podporného pančuchového hnutia z roku 1994. Skupina známych žien
stredného veku (odtiaľ názov „pančuchové“) začala vytvárať vlastnú politickú stranu. Hrozba čisto ženskej
politickej strany plnej pre voličov atraktívnych kandidátok otriasla klasickými stranami tak dokonale, že vo
volebnej kampani začali vo vzťahu k rodovej rovnosti dávať skutočné záväzky. Jedným z najvýznamnejších bol
sľub, že v prípade víťazstva vo voľbách vytvoria rodovo vyvážený vládny kabinet – a Sociálno-demokratická
strana po svojom víťazstve vo voľbách sľub splnila.
Vytvorenie ženskej strany má už svoj precedens aj v rámci krajín strednej a východnej Európy. V Litve roku
1995 založilo 13 ženských organizácií Litovskú stranu žien, ktorú viedla bývalá predsedkyňa vlády. Strana sa
veľmi rýchlo stala vo verejnosti populárnou a prispela k zmene postojov verejnosti. V kontexte východnej Európy,
kde sú občania podozrievaví k skupinovým identitám a k nálepke „feminizmus“, to predstavovalo dôležitú
skúšku. Hoci strana vo voľbách roku 1996 nedosiahla 5 % hranicu pre vstup do parlamentu, umiestnila sa na
siedmom mieste medzi 24 politickými stranami. Zvýšenie podielu žien zo 7 na 18 % sa tiež považuje za
čiastočný výsledok pôsobenia tejto ženskej politickej strany. Samotná politická strana po voľbách zmenila názov
a štatút, ktorý špecifikoval rodovú rovnováhu a aktívne hľadá medzi poslancami spojenectvo s tradičnejšími
politickými stranami na základe rovnosti príležitostí.
Členské štáty EÚ sa vo svojom úsilí o posilnenie rodovej rovnováhy pri moci a v politických rozhodovacích
procesoch nezameriavali iba na volené orgány. Vyvinulo sa tiež množstvo iniciatív, ktoré smerovali ku zvýšeniu
rodovej rovnováhy vo výkonnej moci. Mnohé výskumy totiž preukázali vysokú vertikálnu segregáciu štátnej
administratívy s malým počtom žien v najvyšších funkciách. Výkonná moc sa stala významnou "bojovou líniou" v
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úsilí o zlepšenie rodovej rovnováhy v rozhodovaní. V priebehu posledných dvoch desaťročí vzrástol počet aktivít
na štátnej i neštátnej úrovni, ktoré sa usilovali o zlepšenie zastúpenia žien a mužov na rôznych úrovniach
zodpovednosti. Od začiatku 80. rokov, kedy nórsky Zákon o rodovej rovnosti po prvý raz nastolil požiadavku
minimálnej rodovej rovnováhy 60%:40% v poradných výboroch na lokálnej úrovni, vzrástol počet vlád, ktoré
využili legislatívnu reformu na to, aby priblížili rodovú rovnováhu alebo rodovú paritu verejnému sektoru. Väčšina
severských krajín prijala nejaké pravidlo alebo nariadenie určujúce zloženie orgánov výkonnej moci v rozmedzí
od jednej tretiny do 50 %.
Ukázalo sa, že presadzovanie rodovej rovnováhy v rámci štátneho aparátu je ťažká úloha. Chýbali rodovo
špecifikované štatistiky o jeho zložení, prevažovala slabá citlivosť na politické smernice týkajúce sa rodovej
rovnosti, veľká rôznorodosť verejného sektora vyžadujúca rôznorodé projekty, veľká rigidita voči zavedeniu
nových pravidiel a regulatívov. To všetko bránilo presadzovaniu rovnakého zastúpenia žien a mužov v tejto
oblasti. Záväzky prijaté na úrovni OSN a proces európskej integrácie sprevádzaný zosúlaďovaním naprieč
európskou verejnou administratívou, ako aj spoločné záväzky EÚ prispeli k podpore iniciatív, ktoré aj orgány
výkonnej moci otvorili zmenám v rodovom zložení. Pre splnenie medzinárodných záväzkov je veľmi dôležité si
uvedomiť, že rozhodujúca úloha v tomto procese pripadá štátu. Nasledujúce tri príklady ukazujú, ako môže vláda
prispieť k zvyšovaniu všeobecného povedomia o dôležitosti rodovej rovnováhy vo všetkých oblastiach
rozhodovania.
*Semináre pre kľúčové osoby švédskej spoločnosti: Tak ako v iných otázkach rovnosti žien a mužov, aj
v tejto oblasti má najdlhšiu tradíciu a najviac skúseností Švédsko. Vo Švédsku je rovnosť medzi ženami a mužmi
cieľom verejnej politiky už dlhú dobu. Aby sa takýto cieľ stal skutočnosťou, za jeho dosiahnutie musia prebrať
zodpovednosť lídri spoločnosti. Toto presvedčenie priviedlo bývalú ministerku pre rovnosť a podpredsedníčku
vlády k iniciatíve zaviesť špeciálne semináre pre najvyšších úradníkov o tom, ako pracovať s rodovou rôznosťou.
Prvý trojhodinový seminár sa uskutočnil v roku 1996 a zúčastnil sa na ňom predseda vlády, ministri, štátni
tajomníci, politickí poradcovia a ďalší úradníci najvyššej úrovne. Neskôr sa podobný seminár zorganizoval pre
regionálne vlády, generálne riaditeľstvá, biskupov a dekanov univerzít. Do roku 1998 sa ich zúčastnili všetci
kľúčoví úradníci.
Za semináre zodpovedali dve ženy (vedúca rodového oddelenia na Švédskom štatistickom úrade Brigitta
Hedman a profesorka rodových štúdií a ekonómie Agneta Stark). Diskutovali o švédskej rodovej politike
a o problémoch, ktoré vznikajú v rôznych politických oblastiach. Východiskom diskusií bol obsiahly štatistický
materiál a jeho obsah sa prispôsoboval podľa oblasti pôsobnosti každej skupiny. Všetci účastníci dostali malú
knihu „Ženy a muži vo Švédsku: fakty a čísla“ (odvtedy sa publikuje v obnovenej verzii každý rok). Napokon sa
prednášajúce účastníkov spýtali, čo oni sami urobili vo vzťahu k otázkam rodovej rovnosti a vyvolala sa
interaktívna diskusia.
Tento švédsky model bol unikátny v tom, že bol iniciovaný a podporovaný z najvyššej úrovne. Aktívna
podpora predsedu vlády viedla k tomu, že pre ostatných vysokých predstaviteľov výkonnej moci bolo ťažké
vyhnúť sa účasti na seminári. O úspechu aktivity svedčí aj tá skutočnosť, že viaceré regionálne vlády si vyžiadali
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podobné semináre pre nižších úradníkov. Ako na záver uviedla jedna z prednášajúcich „diskusia o týchto
záležitostiach každému ujasnila, že sú to dôležité otázky, na ktorých musí Švédsko pracovať“.
*Francúzsky príklad holistického prístupu k vyššej verejnej správe: Aj vo Francúzsku si najvyšší
predstavitelia krajiny uvedomili, že pre dosiahnutie parity v politickej sfére musí prijať opatrenia na podporu
prístupu žien do najvyšších postov štátnej administratívy vláda. Na základe správy predloženej predsedovi vlády
v roku 1999 „Najvyššie posty štátnej služby: k rovnosti medzi ženami a mužmi“ sa prijalo niekoľko opatrení na
uľahčenie prístupu žien do zodpovedných pozícií. Patrili k im: stanovenie fixného minimálneho percenta žien
v paneloch pre konkurzy na profesionálov, administratívne nominácie na rovnaký počet žien a mužov pri
vytváraní orgánov, zavedenie progresívnych smerných čísiel pre každé ministerstvo a každú úroveň riadenia,
aby sa zabezpečila vyvážená účasť žien a mužov na najvyšších riadiacich postoch. Obežník z marca 2000 tieto
opatrenia odsúhlasil a predseda vlády požiadal všetky ministerstvá, aby pripravili viacročný program na
zlepšenie prístupu žien do zamestnaní a do postov na najvyššej úrovni riadenia.
Mnohé jednotlivé techniky už boli úspešne vyskúšané inde, no význam a prínos francúzskeho prístupu je
v tom, že staval na predchádzajúcich skúsenostiach, ale ich rozšíril na celú problémovú oblasť. Začínal
od náboru a výberových mechanizmov (vzdelávanie a uvedomovanie, zloženie výberových komisií, jasné
pravidlá o nediskriminácii a ochrane pred sexuálnym obťažovaním), prihliadal na vývoj a prelomy v kariére,
požaduje sledovať pokrok a stanoviť ciele vrátane identifikácie manažérskeho potenciálu, venuje sa otázkam
byrokraticky neflexibilnej pracovnej doby a nevýkonných stretnutí a možnostiam horizontálneho pohybu medzi
špecialistami.
*Model z Veľkej Británie - Vnášanie rôznosti do verejnej služby a Týždeň verejnej služby: Lejbristická
vláda so svojim programom „Cieľ 50:50“ priamo podporuje úplnú paritu na najvyšších úrovniach verejného
rozhodovania. Pre obdobie 1998-2001 všetky ministerstvá zostavili akčné plány pre rovnosť príležitostí vo
verejných zamestnaneckých miestach. Cieľom je, aby všetky verejné zamestnania lepšie zastupovali „bežných
ľudí“ s rôznymi životnými osudmi a zázemím, a dôležitou súčasťou tohto všeobecnejšieho úsilia je rodová
rovnosť. Prvým krokom pri dosahovaní rovnováhy v rozhodovaní je identifikovanie vhodných kandidátov a ich
motivácia pracovať vo verejných službách.
Prieskum verejnej mienky identifikoval jednu z príčin, prečo je ťažké dosiahnuť viac rôznorodosti – väčšina
ľudí nevedela, čo je verejné zamestnanie alebo poradný výbor. Od roku 1998 sa vláda a nezávislý úrad pre
štátnu službu aktívne usiluje o zvýšenie počtu „bežných ľudí“, vrátane žien a etnických menšín, vo verejných
službách. Prístup, ktorý zvolili na dosiahnutie tohto zámeru, zahŕňa množstvo zaujímavých a prenosných
iniciatív. Možno medzi nimi spomenúť brožúru Vykročenie: ženský sprievodca k verejným zamestnaniam, ktorá
sa usiluje stimulovať nové kandidátky a školiť ich, ako byť úspešné. Viac pozornosti sa venuje súčasným
vedúcim úradov a očakáva sa od nich, že tiež pomôžu pri zabezpečovaní nových náborov pracovníkov. Sú
povzbudzovaní k tomu, aby poskytovali mentoring a tieňové príležitosti tak, aby potenciálny kandidát či
kandidátka mohli vidieť, čo pracovné miesto aktuálne obnáša. Úrad tiež realizuje workshopy s rôznymi
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skupinami verejnosti, aby sa odhalilo, čo by sa dalo vylepšiť v nábore rôznorodejších zamestnancov a akú
podporu si vyžadujú.
Počas Národného týždňa povedomia o verejných službách v roku 2000 bol špeciálny deň venovaný
testovaniu niekoľkých regiónov. Zorganizovali sa v nich špeciálne rady (vedené osobami z prostredia mimo
úradu), na ktorých sa malo zistiť, ktoré záležitosti vstupujú do rôznych oblastí verejných služieb a aký druh
výstupov majú. Rôzne verejné orgány sa prezentovali prehliadkami a stanoviskami. Rady o príprave životopisov
a nástupných pohovorov pomohli medzi kandidátmi vytvoriť dôveru. Náklady na pilotný projekt hradila vláda
a mal by sa každoročne opakovať.
Základným prínosom projektu je jasný záväzok najvyššej výkonnej moci a vládneho kabinetu meniť
demografické zloženie verejných poradných a riadiacich orgánov a prejavená vôľa pokúsiť sa o rozšírenie
variability taktík zameraných na získavanie nových kandidátov a znovuzískanie tých, ktorí už v tejto oblasti
pracovali.
*Belgická iniciatíva Rod v rovnováhe a rozhodujúci počet aktivít: Východiskom projektu bola všeobecná
reforma verejnej služby, ku ktorej v Belgicku pristúpila národná a regionálne vlády. Ministri zodpovední za
rodovú rovnosť na obidvoch úrovniach v spolupráci s expertnými konzultantmi pre rodové otázky zahájili úsilie,
aby sa pokúsili odhaliť dlhodobý problém rodovej segregácie v najvyšších funkciách, pričom využili prebiehajúcu
reorganizáciu verejnej služby. Na mnohých verejných úradníkov pôsobili až do konca 90. rokov slová ako „kvóta“
alebo „pozitívna akcia“ ako "červená zástava". Konzultanti pracovali na nových spôsoboch prezentácie
zvyšovania zastúpenia žien

vo vrcholových oblastiach vládnutia využívajúc jazyk manažmentu ľudských

zdrojov. Na zabezpečenie legitimity využili techniky organizačnej zmeny, ktoré sa rozvinuli v súkromnom
sektore, vrátane seminárov na najvyššej úrovni s kľúčovými elitami v administratívnych štruktúrach. Namiesto
toho, aby sa hovorilo o „pozitívnej akcii“, správa poukazuje na „rod v rovnováhe“ a na zabezpečenie spolupráce
všetkých zainteresovaných členov byrokracie využíva akčný výskum. Belgická národná stratégia hovorí
o "kritickom množstve" potrebných znalostí a riadiacich schopností, nie o smerných číslach (kvótach). Národný
aj regionálny plán zahŕňa nové metódy výpočtu úrovne segregácie v administratíve a plánovania smerných
cieľov v záujme zmeny. Pre dosiahnutie zmeny sa vypracoval plán postupných krokov. Predstavuje dobrý príklad
rozprávania jazykom verejného manažmentu, aby verejných manažérov presvedčili o uskutočnení aktivít.
Zdôrazňuje úlohu a zodpovednosť politických aktérov za personálny manažment, čím môžu sami seba vidieť ako
príklady mainstreamingového prístupu.
3. REALITA V SR
Účasť a zastúpenie žien na zákonodarnej a výkonnej moci
Účasť žien a mužov v politických rozhodovacích procesoch je v SR "vyváženej účasti" značne vzdialená.
Zastúpenie žien vo volených i výkonných orgánoch je za posledné obdobie veľmi nízke. V období socializmu sa
pri obsadzovaní poslaneckých kresiel v národnom parlamente uplatňovali viaceré formálne kvóty, medzi inými
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bola aj kvóta pre ženy (30 %). V dôsledku takéhoto prístupu získavali ženy v parlamente viac ako 20 % miest.
So zrušením kvót pri prvých slobodných voľbách (1990) sa toto pomerne „vysoké“ (v podstate však ani tretinové)
zastúpenie žien zmenilo smerom k nižším hodnotám. Do parlamentu sa dostalo len 12 % žien, a tento podiel sa
ani v nasledujúcich parlamentoch príliš nemenil. Ženy získavali od 18 do 22 kresiel z celkového počtu 150, čo
v percentuálnom vyjadrení predstavovalo od 12 do 15 %. V posledných parlamentných voľbách (2002) sa síce
podiel kandidujúcich žien o 6 % zvýšil oproti situácii spred 4 rokov (zo 16,9 % na 23,1 %), no na výslednom
počte zvolených žien sa to výraznejšie neprejavilo. Do NR SR bolo zvolených 14,7 % žien a po odchode
niektorých poslancov do orgánov výkonnej moci ženy obsadili 19,3 % poslaneckých kresiel. I keď sa podiel
kandidujúcich i zvolených žien vo voľbách 2002 mierne zvýšil, ich zastúpenie je stále hlboko pod jednou tretinou
a veľmi ďaleko od paritného zastúpenia.
Aj vo voľbách 2002 pre zaradenie žien na kandidačné listiny platilo, že čím vyššie poradie a vyššia
pravdepodobnosť zvolenia, tým bol ich podiel nižší. V prvej polovici kandidačných listín tvorili ženy 20,9 %
a v prvej štvrtine už len 17,9 %. Čo sa z tohto hľadiska pri posledných voľbách oproti tým predchádzajúcim
zmenilo je tá skutočnosť, že väčšina politických strán (17 z 25) umiestnila aspoň jednu ženu na niektoré z prvých
5 miest, dokonca 11 politických strán zaradilo aspoň jednu ženu medzi prvých 3 kandidátov. Väčšina strán
akoby v otázke zastúpenia žien prijala stratégiu, že aspoň jeden z významnejších postov v strane obsadí ženou.
Kandidačné listiny pre voľby sú pravdepodobne iba vyústením vnútrostraníckych postupov. Podobný
„lievikový efekt“ znižovania počtu žien so stúpajúcou pozíciou sa prejavuje i pri obsadzovaní straníckych
orgánov. Vo väčšine politických subjektov v SR sú ženy pomerne silne zastúpené medzi radovými členmi a
smerom k vyšším funkciám sa ich podiel podstatne redukuje: málo sú zastúpené ako vedúce predstaviteľky
strán, v celorepublikových radách a podobne. (Filadelfiová, J. – Radičová, I. – Puliš, P. 2000) Za daného stavu
majú záujmy a predstavy žien iba malú šancu na presadenie. Väčšinu politických línií teda nastoľujú muži.
V minulom volebnom období funkciu podpredsedníčky parlamentu alebo predsedníčky parlamentného
výboru nevykonávala ani jedna z poslankýň. Po voľbách 2002 sa v tomto ohľade situácia mierne zlepšila: jedna
žena je podpredsedníčkou parlamentu (Zuzana Martináková, SDKÚ) a 2 ženy sú predsedníčkami výborov
(predsedníčkou Výboru pre európsku integráciu sa stala Monika Beňová zo Smeru a predsedníčkou Výboru pre
zdravotníctvo Anna Záborská z KDH). Celkovo z 22 vedúcich funkcií v parlamente získali ženy 13,6 %.
Až do roku 2001 na Slovensku absentovala regionálna úroveň samosprávy. Reforma verejnej správy
zahŕňajúca vytvorenie regionálnych samospráv sa prijala iba v priebehu roku 2001 a koncom roka (1. 12. 2001)
sa konali prvé voľby do tzv. vyšších územných celkov – VÚC. Spomedzi 133 kandidátov na predsedu VÚC bolo
iba 13 žien, čo predstavovalo 9,8 %. Počet kandidujúcich žien sa za jednotlivé kraje pohyboval od 0 do 3 žien.
Naviac, väčšina z kandidujúcich žien zastupovala politické strany s malým politickým vplyvom, čím sa ich šanca
na zvolenie blížila k nule. Dve ženy kandidovali ako nezávislé, teda bez straníckej podpory, a iba 3 z nich
nominovali politické strany zastúpené v parlamente. V konečnom dôsledku však nebola za „županku“ zvolená
ani jedna žena.
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Na kandidačných listinách na poslancov regionálnych samospráv nebola situácia pre ženy oveľa
priaznivejšia. Podiel kandidujúcich žien sa pohyboval od 25 % (Bratislavský kraj) po necelých 15 % (Prešovský
kraj). Z hľadiska sledovanej problematiky treba v súvislosti s voľbami poslancov do VÚC podčiarknuť, že pri
týchto voľbách sa po prvý krát v histórii volieb v SR uchádzala o hlasy voličov výlučne ženská kandidačná listina.
Išlo o iniciatívu 10 nezávislých žien – kandidátok za Bratislavský kraj, ktorým svoju kandidačnú listinu ponúkla
Liberálno-demokratická únia. Avšak ani táto iniciatíva nezaznamenala vo voľbách úspech.
Voľby do obecných samospráv sa v SR naposledy uskutočnili v roku 2002. V tomto volebnom období bola
reprezentácia žien na komunálnej úrovni podobná ako na regionálnej a národnej úrovni. Vo funkcii primátorky
mesta pôsobia iba 3 ženy (2,2 % zo všetkých primátorov). Pritom žiadna zo žien nebola zvolená v krajskom
meste a za okresné mesto to boli len 2 ženy. Situácia je o niečo lepšia na obecnej úrovni, kde ženy tvoria 20,3 %
starostiek obcí.
Zastúpenie žien SR na výkonnej moci a v štátnej správe je tiež výrazne poddimenzované. V minulej vláde
pri ukončení jej funkčného obdobia to bolo 10 % (2 ženy z 20 členov vlády: Mária Kadlečíková ako
podpredsedníčka vlády pre integráciu a Mária Machová ako ministerka privatizácie). Podobné nízke zastúpenie
mali všetky porevolučné vlády (0 až 10 % žien). Nová vláda SR, ktorá vzišla z volieb 2002, nemá na poste
ministerky alebo podpredsedníčky vlády ani jednu ženu, na poste štátnej tajomníčky sú dve ženy (Ministerstvo
spravodlivosti SR - Lucia Žitňanská, KDH a Ministerstvo hospodárstva SR - Eva Šimková, ANO). Z 22 štátnych
tajomníkov tvoria ženy 9 % a z 38 najvyšších predstaviteľov vládnej moci 5,3 %.
Situácia bez zastúpenia žien medzi ministrami naznačuje, že víťazné politické strany pri zostavovaní
najvyššieho orgánu výkonnej moci rodové hľadisko vôbec nebrali do úvahy. Z pohľadu západnej Európy je
takýto stav neštandardný, ako na to upozornila zástupkyňa Európskeho parlamentu a A. M. Lizinová na
konferencii „Rovnosť príležitostí – Slovensko a EÚ“ (Bratislava, 3. 10. 2002). Z porovnania zastúpenia žien vo
vládach členských štátov EÚ (väčšina krajín prekročila tretinové zastúpenie, mnohé sa blížia k paritnému
zastúpeniu žien, výnimkou je iba Grécko a Portugalsko) vyplýva, že podiel žien vo vládach je tam vyšší ako
podiel žien v parlamentoch. Dá sa z toho usudzovať, že pri zostavovaní národných vlád sa rodové hľadisko
vážne berie do úvahy, ako to napokon vyplýva z podpísaných medzinárodných dohovorov. Iná je situácia za
krajiny strednej a východnej Európy, kde v roku 1999 bolo až 5 krajín s čisto mužskou vládou: Slovinsko,
Rumunsko, Moldavsko, Maďarsko a Česko (po posledných voľbách sú vo Vláde ČR dve ženy). Ani v ostatných
štátoch regiónu však nebol tento podiel nejako vysoký – okolo 10 %, jediné Bulharsko prekročilo 18 %. Znamená
to, že východná Európa týmto otázkam nevenuje ešte dostatočnú pozornosť. S nulovým zastúpením žien vo
vláde môže Slovensko očakávať, že nám zo strany EÚ bude táto otázka vyčítaná a budeme uvádzaní ako
príklad „zlej praxe“.
Ženy na ministerstvách vykazovali v rokoch 1998-2002 rovnakú klesajúcu tendenciu, keď sa na riadiacom
rebríčku stúpa nahor. V zamestnaneckom stave ministerstiev tvorili väčšinu (priemer 58 %, na jednotlivých
ministerstvách od 50 do 70 % žien). V rámci riaditeľov odborov sa ich podiel znižoval na 35,1 % a medzi
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riaditeľmi sekcií na 27,6 %. Prednostku krajského úradu nevykonáva žiadna žena, medzi prednostami okresného
úradu je 9 žien. Situácia je odlišná jedine na sociálnych odboroch, ktoré na okresnej úrovni vedie 65,8 % žien.
Kvantitatívny popis zastúpenia žien v mocenských a rozhodovacích pozíciách na Slovensku jasne ukázal,
že už len minimálne požadovaných 30 % žien vo vedúcich pozíciách je zatiaľ od reality veľmi vzdialených,
nehovoriac o paritnom zastúpení. V účasti na moci a rozhodovaní sa na Slovensku prejavuje výrazná „rodová
priepasť“, a týka sa to tak zákonodarnej, ako aj výkonnej moci. Stav v zastúpení žien vo vláde sa v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím ešte zhoršil, a to aj napriek zvýšenému tlaku zo strany MVO a otvoreniu širšej
spoločenskej diskusie o probléme rodovej rovnosti v politike.
Plnenie medzinárodných záväzkov v SR
Medzinárodné dokumenty majú vo vzťahu k národným štátom väčšiu právnu silu, sú nad domácou legislatívou,
ak zaručujú viac práv. V SR bolo toto ustanovenie zavedené novelizáciou Ústavy SR z roku 2001. Novelizovaná
Ústava SR v čl. 1, ods. 2 hovorí: „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného
práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“ a v čl. 7, ods. 5:
„Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých
vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti
fyzických osôb alebo právnických osôb, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom daným zákonom, majú
prednosť pred zákonmi.“
Ľudské práva sa v medzinárodných dokumentoch pojednávajú vo všeobecnej rovine (prostredníctvom
univerzálnych ustanovení ako: „každý má právo...“, „všetci ľudia bez rozdielu rasy, pohlavia,...“, či konkrétnymi
ustanoveniami všeobecnej povahy: „rovnaké práva mužov a žien na...“) alebo v špeciálnej rovine (špeciálna
úprava práv žien, detí,...). "Špecifické" dokumenty vznikli za tú oblasť, kde sa v uplatňovaní všeobecných
ľudských práv objavili nedostatky a ich cieľom je tieto nedostatky v praxi odstrániť a zaviazať štáty, aby
postupovali týmto smerom.
SR prijala medzinárodné záväzky (podpísala relevantné dokumenty) za oblasť politických práv v obidvoch
rovinách, všeobecnej i špecifickej. V našich zákonoch sa ale politické práva pojednávajú iba vo všeobecnej
rovine, ako univerzálne práva pre všetkých občanov bez rozdielu a garantuje sa aj všeobecné právo voliť a byť
zvolený. Do „špeciálnej“ roviny sa naša vnútroštátna úprava nedostala. Ústava SR sa rodovej rovnosti pri moci
a rozhodovaní explicitne nevenuje (ako napr. francúzska alebo belgická ústava), nemáme prijatý ani špecifický
zákon o rovnosti rodov, ktorý by upravoval aj politické práva mužov a žien (ako napr. vo Švédsku, Nórsku,
Dánsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku,... ale aj v Slovinsku). Špeciálne medzinárodné dohovory a deklarácie
riešiace pretrvávajúcu diskrimináciu a porušovanie základných ľudských práv žien teda nemajú v domácej
legislatíve pandanta. Za oblasť politických práv žien neboli prijaté ani čiastkové úpravy „existujúcich zákonov“
(ako napr. za domáce násilie), i keď sa určité návrhy počas minulého volebného obdobia objavili (úprava zákona
o voľbách a o politických stranách)*.
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Čo sa týka politickej roviny, na najvyššej úrovni bola prijatá Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov
(Vláda SR ju schválila v marci roku 2001). Úlohou koncepcií je stanoviť si dlhodobejšie ciele a úlohy ako ich
dosiahnuť, čím sa vlastne definuje obsah politickej agendy pre danú oblasť. Vo vzťahu k politickým právam sú
v Koncepcii naformulované dve úlohy štátu - č. 11: „Podporiť modifikovanie zákona o politických stranách
a zákona o voľbách tak, aby zabezpečili zastúpenie žien v politike a politických stranách, napríklad zavedením
kvót a iných krátkodobých dočasných opatrení.“ a č. 12: „Podporovať záujem a aktívnu účasť žien v angažovaní
sa vo verejnom živote prostredníctvom seminárov a osvetových aktivít.“ Odhliadnuc od toho, že úlohy sú oveľa
chudobnejšie než je obsah medzinárodných dohovorov, vláda si tieto záväzky nesplnila a neplní (termín pre
úlohu č. 11 bol stanovený do konca roku 2001 a uvedené zákony nie sú v tomto zmysle novelizované doteraz).
Ešte horšie vyznieva prenos záväzkov zo IV. (a V.) Konferencie OSN o ženách (Peking 1995, New York 2000),
ktoré sú obsiahnuté v Pekinskej akčnej platforme. Do nášho Národného akčného plánu z roku 1996 sa z nich
nedostal v explicitnej podobe žiaden.
Situácia sa dá zhrnúť tak, že SR síce medzinárodné dokumenty podpísala, ale prijaté záväzky nerealizuje.
„Štát“ si ešte plne neuvedomuje závažnosť problému a nevníma ho ako nedostatok ľudských práv. Konštatovalo
sa to aj vo Vyhodnotení Východiskovej správy SR k CEDAW pred Výborom OSN pre odstránenie diskriminácie
žien. Výbor Slovenskej republike vyčítal, že dáva väčší dôraz „na právnu ochranu a podporu materstva a úlohy
žien v rodine, ako na ženu ako osobnosť“. Hlavná výhrada súvisela s postavením žien v politike. Výbor vyjadril
znepokojenie nad nepochopením podstaty „pozitívnej diskriminácie“: „že špecifické opatrenia načrtnuté
v Dohovore boli Vládou SR nesprávne pochopené a následne i nesprávne interpretované... Prijaté právne
úpravy nie sú dostatočnou zábezpekou proti pretrvávajúcemu zvýhodňovaniu mužov v zamestnaní a politike.“
Výbor uznal, že zavádzanie kvót a iných dočasných opatrení môže byť kontroverzné, napriek tomu Vláde SR
odporučil takéto nástroje prijať: „vytvorenie časového harmonogramu na dosiahnutie minimálne 30 % zastúpenia
žien predovšetkým v politike a účasti v politických stranách“. (Vyhodnotenie..., 1998, ustanovenia č. 74-76) V
roku 2003 sa má SR zodpovedať za plnenie CEDAW opätovne a informovať o náprave chýb.
Príčiny nedostatočného zastúpenia žien v politických rozhodovacích orgánoch
Výsledky zahraničných výskumov indikujú, že vyššie zastúpenie žien na moci a rozhodovaní sa objavuje v tých
krajinách, kde je rodová rovnosť verejnosťou široko akceptovaná. A verejná podpora rodovej rovnosti je väčšia
v tých krajinách, ktoré vykazujú vysokú účasť žien na trhu práce, kde bola silná druhá vlna feminizmu, kde
samotné politické strany poskytujú ženám príležitosti vstúpiť do politiky a kde je menej zastúpené katolícke
vierovyznanie (Jalušič 2000, s. 17). Z hľadiska týchto štyroch činiteľov je situácia na Slovensku menej priaznivá:
otázky rodovej rovnosti ešte nenachádzajú vo verejnosti masový ohlas, účasť žien na trhu práce je síce vysoká,
ale volebné právo získali ženy bez väčšieho boja** (chýbalo feministické hnutie podobné pohybu v západnej
Európe), katolícke vierovyznanie je zastúpené väčšinovo (viac ako 60 % obyvateľov SR) a politické strany sú
v poskytovaní príležitostí pre ženy príliš „skromné“. Okrem volebnej legislatívy, politickej praxe a politickej kultúry
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v krajine im v tom napomáha rodinná situácia a zázemie žien, ako aj prežívajúce rodovo podmienené stereotypy
o ženskej a mužskej role.


Volebný systém a mechanizmy výberu kandidátov
Pre parlamentné voľby a voľby poslancov v regiónoch a obciach platí v SR pomerný volebný systém,

prezidentské voľby a voľby županov, starostov a primátorov sú založené na väčšinovom princípe. Pri voľbách
poslancov ide o súťaž politických strán (volieb sa síce môžu zúčastniť aj nestraníci ako tzv. „nezávislí“, ale iba
na kandidátke niektorej z politických strán), v ostatných voľbách môžu kandidovať aj nezávislí kandidáti, ale
spravidla ich tiež navrhujú politické strany. O zložení vlády rozhodujú politické strany, ktoré sa stali víťazom
volieb a dosiahli väčšinu v parlamente.
Poznatky zo zahraničných výskumov uvádzajú, že pomerný volebný systém je pre zastúpenie žien
priaznivejší, úspešnosť ale v rozhodujúcej miere závisí od umiestnenia na kandidačnej listine. A hlavným
činiteľom, ktorý determinuje zloženie kandidačnej listiny, sú rozhodnutia politickej strany. Keďže volebný zákon
a ani iná zákonná norma politickým stranám neurčuje povinnosť určitého podielu žien (SR nemá stanovené
formálne kvóty či iné podporné opatrenie), rozhodnutie o tom, či strana poskytne na kandidátke väčší priestor
ženám, závisí výlučne od vnútrostraníckej politiky. Podobne je tomu aj pri výbere kandidátov na ministrov (a
potom následne pri určovaní politickej agendy).
Mechanizmy výberu kandidátov sú v jednotlivých politických stranách rôzne. Od takmer výlučného
rozhodnutia predsedu strany, resp. jej najužšieho vedenia, cez hlasovanie najvyšších straníckych orgánov až po
tzv. primárne voľby (tento mechanizmus pri posledných voľbách využila SDKÚ). Ako vyplýva z doterajšieho
zloženia kandidačných listín, volených i výkonných orgánov, uvedené mechanizmy nie sú pre zastúpenie žien
príliš priaznivé. Môže to byť zapríčinené dvomi skutočnosťami: výsledok straníckych výberových mechanizmov
je za ženy nepriaznivý preto, že vo vyšších straníckych orgánoch majú vyššie zastúpenie muži, alebo pre nízky
záujem či horšie, znevýhodnené podmienky v prípade žien vstúpiť do politiky – často uvádzaný konflikt
s rodinnými povinnosťami. (Niekedy sa uvádza i nedostatok žien – odborníčok alebo deficit psychických
predpokladov pre tento typ práce u žien, avšak s takouto argumentáciou sa pri vzdelanostnej úrovni žien SR
a s ohľadom na situáciu v iných krajinách, kde dostatok odborníčok našli, ani nehodno zaoberať. Je to iba
opakovanie starých rodových stereotypov, ktoré civilizovaný svet odmieta.)
Nech už je hlavná príčina kdekoľvek (pravdepodobne pôjde o kombináciu viacerých dôvodov), kľúčovým
hráčom z hľadiska účasti žien v politike sú politické strany. Tiež z rozhovorov s političkami v rámci výskumu
Ženy v politike (Filadelfiová – Radičová – Puliš 2000) vyplynulo, že silným činiteľom ovplyvňujúcim postavenie
žien v rozhodovaní je konkrétna stranícka politika. Tu je pravdepodobne najväčší priestor pre ovplyvnenie
situácie v smere významnejšej zmeny v zastúpení žien - zmena vnútrostraníckych pravidiel a zmena postoja
strán k podporným nástrojom.


Prístup politických strán
Okolnosti pre „rodovo citlivú“ stranícku politiku nie sú v SR veľmi priaznivé. Keďže politika je u nás prevažne

mužská záležitosť, žiadať vyššie zastúpenie žien vlastne znamená žiadať od mužov, aby sa vzdali časti moci.
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Skúsenosti zo zahraničia signalizujú, že takýto proces pravdepodobne nebude dobrovoľný, a že bude potrebné
vyvíjať určitý tlak – či už zo strany verejnej mienky, samotných žien alebo prostredníctvom zákonných noriem.
Najlepšie riešenie na prekonanie pretrvávajúcich disproporcií v účasti žien a mužov na moci predstavuje
taká situácia v spoločnosti, keď je verejná mienka k rodovej rovnosti natoľko citlivá, že politické strany donúti
rozdeliť sa o moc so ženami, lebo inak by svoju moc stratili úplne (tzv. severská cesta, napr. vo Švédsku
politické strany samotné začali so zavádzaním pro-rodových podporných opatrení ešte v 80. rokoch –
neformálne kvóty, systém zipsu,...). Od takéhoto stavu je Slovensko ešte ďaleko. I keď sa za posledné obdobie
prejavil určitý posun v postojoch verejnosti k týmto otázkam (k rovnosti príležitostí v politike či ku kvótam), voliči
sa podľa tohto aspektu vo voľbách nerozhodujú.
Postoje samotných politických strán k dobrovoľnému stanoveniu "svojich" kvót na zastúpenie žien a mužov
na kandidačných listinách alebo v straníckych orgánoch (neformálne kvóty) sú dosť nejasné. Stávalo sa, že rôzni
predstavitelia jednej a tej istej strany zaujímajú rozličné stanoviská, na diskusie, ktoré sa v predvolebnom období
2002 na túto tému organizovali (či už v rámci iniciatívy „Fórum žien“ alebo v rámci predvolebných projektov,
napr. „Urobme to!“, "Hlasy žien"), strany často vysielali ako zástupkyňu strany práve ženu z vedenia,... Určitý
posun sa však v tejto oblasti prejavil: politické strany boli pred voľbami na postoj ku kvótam opytované,
s výzvami na zavedenie kvót ich oslovovali mimovládne organizácie či Koordinačný výbor pre problematiku žien
(list predsedu KVPŽ politickým stranám) a podobne. Viaceré zo strán pred parlamentnými voľbami zverejnili
svoju neformálnu kvótu na zastúpenie žien na kandidátke. Ale iba máloktorým sa ju podarilo dodržať alebo sa jej
aspoň priblížiť (najkonzistentnejšia bola v tomto smere SDA).
K tomu, aby politické strany prijaté neformálne kvóty dodržali, je potrebný tlak zo strany žien - či už vo vnútri
politických strán alebo prostredníctvom ženských MVO. Na Slovensku sú rezervy vjednej i druhej iniciatíve žien.
O aktivitách ženských skupín v rámci politických strán je na verejnosti počuť málo a aktivitám ženských MVO
zasa často chýba koordinácia postupu, niektorým z nich aj hlbšie pochopenie problému, čo vedie k obmedzeniu
aktivít na formálnu stránku problému a k nedostatkom pri argumentácii (v konečnom dôsledku sú potom tieto
aktivity kontraproduktívne).
Ak sa na postojoch politických strán výraznejšie neprejaví ani jeden z načrtnutých činiteľov (tlak verejnej
mienky, pôsobenie ženských skupín a aktivity MVO), čo je v súčasnosti prípad Slovenska, zostáva možnosť
zákonnej úpravy rodovej rovnosti v politike (doplnok ústavy, zákon o rovnosti rodov alebo úprava volebného
zákona či zákona o politických stranách). Prijatie takýchto zákonných noriem však opäť závisí od vôle politických
strán (zloženie poslaneckého zboru v parlamente). Definovanie politickej agendy a prijímanie zákonov závisí
v rozhodujúcej miere od celkových postojov politických strán k rodovej rovnosti.
Pred poslednými parlamentnými voľbami sa u väčšiny politických strán "témy rodovej rovnosti" v nejakej
podobe vo volebných programoch objavovali. V širšom rozsahu sa vyskytovali hlavne u ľavicových strán (SDA,
SDĽ, KSS), samostatnú časť programu jej venovala iba jedna politická strana (SDĽ). Takmer všetky politické
strany však problematiku zaradili pod hlavičku rodinnej politiky alebo v rámci širšej kapitoly o sociálnej politike.
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Zmienka o týchto témach úplne chýbala najmä u liberálne orientovaných strán (ANO) a nebola spomínaná ani
v programe strany Smer a HZDS.
Celkovo sa dá profil politických strán vo vzťahu k rodovej rovnosti hodnotiť ako nevýrazný či nejasný, často
sa v jednom programe miešali ciele a postoje rozličných prístupov. Vyplýva z toho, že mnohé politické strany nie
sú ešte presvedčené o dôležitosti tejto agendy a nevnímajú ju ako „nevyhnutnú súčasť demokratizácie
spoločnosti“. Preto svojim programovým cieľom za túto oblasť nevenujú dostatočnú pozornosť. Politické strany
(okrem KDH s tradičnými postojmi a spomínaných ľavicových strán) nemajú jasne definované východiská, chýba
im konzistentný prístup k problematike. Vo svojich volebných programoch ponúkali skôr iba vyjadrenie
stanoviska k čiastkovým témam, bez širšieho zarámcovania. Na druhej strane - v programoch boli vymedzené
témy a okruhy problematiky, ale nie „opatrenia a nástroje na odstránenie štrukturálnej diskriminácie“ voči ženám
alebo konkrétne návrhy na „zmenu neadekvátnej legislatívy, ktorá produkuje prvky inštitucionálnej a štrukturálnej
diskriminácie“. Niektoré politické strany sa síce vo všeobecnej rovine prihlásili k „odstráneniu existujúcej
diskriminácie“ (KDH) alebo „k dodržiavaniu ľudských práv a odstráneniu všetkých foriem diskriminácie“ (ANO),
ale nekonkretizovali diskriminované skupiny a neformulovali opatrenia a zmeny, ktoré budú presadzovať. Iné
síce explicitne pomenovali diskriminovanú skupinu: „dosiahnuť rovnoprávne postavenie žien“ (KSS), alebo aj
oblasť diskriminácie: „nepripustíme žiadnu formu diskriminácie žien“ a „budeme trvať na rovnakých právach žien
na trhu práce, v spoločenskom a rodinnom živote“ (SDĽ), „pripisujeme mimoriadny význam odstráneniu skrytej
diskriminácie a vytvoreniu rovnosti pohlaví na pracovnom trhu a v oblasti miezd... budeme podporovať zapojenie
žien do politického diania a verejného života“ (SMK) a podobne, no k formulovaniu konkrétnych politických
a legislatívnych nástrojov a návrhov nepristúpili.
Spracovaniu problematiky v programoch politických strán teda chýbala aj konkrétnosť. Prísľuby ako:
„budeme presadzovať, aby sa do volebného zákona zakotvila povinnosť politických strán zostavovať kandidačnú
listinu tak, aby podiel kandidátov za jedno pohlavie neprekročil 60%“, „v riadiacich orgánoch našej politickej
strany dosiahneme v horizonte troch rokov paritné zastúpenie z hľadiska pohlavia“, „v prípade volebného
úspechu budeme pri zostavovaní vlády a obsadzovaní riadiacich postov dbať o to, aby zastúpenie žien nebolo
nižšie ako jedna tretina“, ktoré sú v iných krajinách bežné, sa v programoch politických strán na Slovensku
nevyskytovali. Pri takomto spracovaní problematiky sú voliči a voličky zatláčaní do pozície „slepej baby“, keď
síce dávajú politikom mandát na zmenu, ale nevedia, o akú zmenu pôjde.
Otázky rodovej rovnosti pri moci a rozhodovaní ako súčasť verejnej politiky sú na Slovensku aj po roku 2002
slabo rozpracované, podľa miesta a významu vo volebných programoch politických strán je prístup politických
strán ešte príliš vzdialený požadovanej nadrezortnosti a prierezovosti („gender mainstreamingu“).
Postoje politických strán k problematike rovnosti príležitostí žien a mužov sa okrem už spomínaných
činiteľov odvíjajú do značnej miery od ich ideologickej orientácie a svoj vplyv zohráva aj celková politická kultúra
v krajine. Čo sa týka tej druhej, na Slovensku je pomerne nízka (zlý obraz politiky, jej vnímanie ako korupčnej
záležitosti,...). Nízka úroveň politického vedomia a poznania (dôsledok izolacionistického marxistického
vzdelávania v období 40 rokov socializmu) viedli často k tomu, že sa presadzujú a akceptujú zjednodušené
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liberálno-demokratické alebo archaicko-konzervatívne princípy. Absencia feministického hnutia v našej histórii
a socialistická „emancipácia žien“ má za následok, že mnohé otázky o ľudských právach žien nie sú jasné
a vykryštalizované.
Politika rovnosti príležitostí sa tu teda nachádza v prostredí, v ktorom prevažujú negatívne postoje k politike
vôbec. Iniciatívy zamerané na osvetlenie problémov vo vzťahu k postaveniu žien sa v takejto klíme musia
vysporadúvať nie len s veľkou mierou averzie voči politike, ale museli tiež zápasiť s „antifeminizmom“
(feminizmus je vnímaný negatívne, nerozlišuje sa medzi jeho jednotlivými prúdmi, úsilie za odstránenie
diskriminácie žien a o uplatnenie ženských práv sa spája s extrémnym feminizmom, často aj u vzdelaných žien).
Zároveň museli čeliť na jednej strane extrémnej liberálnej legitimizácii politiky (naivné predstavy spájané
s voľným trhom a očakávanie, že automaticky vyrieši všetky, aj ľudsko-právne problémy), a na strane druhej
návratu konzervatívnych ideí o tradičnom postavení ženy (primárne určená pre súkromnú sféru). Preferovanie
modelu „občianstva“ založeného na liberálnom kapitalistickom koncepte slobody a modelu patriarchálneho
pohlavne-rodového systému založeného na ideách konzervativizmu viedlo k negatívnemu postoju
k požiadavkám na zavedenie mechanizmov na podporu účasti žien v politických inštitúciách.
Na základe uvedených dôvodov politici často agendu rodovej rovnosti odmietajú, čo vedie k zablokovaniu
iniciatív, vrátane iniciatív za rodovú rovnováhu v politickom rozhodovaní. Rozšíril sa názor, že všeobecné
antidiskriminačné zákony a mechanizmy zákonných a ústavných sťažností na zavedenie či upevnenie rovnosti
postačujú lepšie, ako zavádzanie podporných mechanizmov. Nezriedka sa objavujú obavy z obvinenia z
„ľavičiarstva“ a z „vnášania komunistických ideí“. Otázky štrukturálnej diskriminácie a rovnosti pohlaví v účasti na
moci tak nachádzajú medzi politickými stranami adresáta iba veľmi pomaly. Bez tlaku a požiadaviek zo strany
medzinárodných inštitúcií by sa táto agenda v SR pravdepodobne nepresadila vôbec alebo by sa o nej začalo
hovoriť oveľa neskôr. Dochádza k zaujímavému paradoxu, keď v mnohých otázkach sú nám krajiny EÚ vzorom
a chceme ich dobehnúť, ale v záležitostiach rovnosti rodov často zaujímame pozíciu „mŕtveho chrobáka“.


Rodinná situácia
Rodinné povinnosti prekrývajú u slovenských žien zodpovednosť za politiku a verejný život. Výskum žien

v politike ukázal, že sú všeobecnou a univerzálnou bariérou vstupu žien do politiky, bez ohľadu na pozíciu,
oblasť či politickú stranu. Vstup žien do politiky si vyžaduje súhlas a podporu manželského partnera a rodinných
príslušníkov. Ženy sú najčastejšie do funkcie "uvoľnené" za podmienky „ak neutrpí rodina“. Vstupom do politiky
ženám pribúda ďalšia aktivita. Aj keď starostlivosť o domácnosť čiastočne preberú rodinní príslušníci, hlavné
množstvo domácich prác zostáva na ženu počas víkendových dní a zaťaženie žien sa tak neúmerne zvyšuje.
Konflikt rodina – verejná činnosť je ľahšie riešiteľný na lokálnej úrovni, situácia sa komplikuje prechodom do
celoštátnych funkcií, ktoré spravidla znamenajú týždňové odlúčenie od rodiny. Politička v SR musí spravidla
skĺbiť rodinu i politickú kariéru, čo je veľmi ťažká úloha. (Filadelfiová – Radičová – Puliš 2000) Aj preto sa
pravdepodobne tak ťažko hľadajú politickým stranám odborníčky, ako by sa dalo uviesť v odpovedi na článok
Petra Schutza, v ktorom na mediálnu kritiku nulového zastúpenia žien v novej vláde kontruje otázkou: „Kde
sú?... makroekonómky ... a reformátorky... kto im bránil, aby zažiarili?“ (Schutz 2002)
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Vo vyššie citovanom výskume konštatovali nie len ženy, ale aj muži v politike, že ženy majú vstup do politiky
sťažený. Preto by sa riešenie tejto „sťaženej situácie“ nemalo nechávať na ženách samotných. Je to otázka
a výzva pre všetkých, vrátane politických strán a celej spoločnosti.
4. ODPORÚČANIA A PRIORITY PRE SR
Verejnú politickú agendu v jednotlivých štátoch navrhujú buď vládne inštitúcie a ich zástupcovia, alebo politické
strany, médiá či MVO. Dajú sa zhrnúť do dvoch základných typov: stratégie „zhora nadol“ (vychádzajúce od
štátnych a iných zodpovedných inštitúcií) alebo „zdola nahor“ (iniciatívy a aktivity žien a verejnosti). Niekde do
stredu by sa dali zaradiť iniciatívy samotných politických strán. Stav vo všetkých oblastiach je v SR taký, že je
potrebné napredovať všetkými smermi:


Zmena prístupu

Prvým predpokladom je, seriózne sa začať problematikou zaoberať, a to od najvyšších miest rozhodovania:
pokúsiť sa prebrať vhodné príklady z členských štátov EÚ a dôsledne aplikovať rozhodnutia a odporúčania
európskych inštitúcií (vrátane požiadavky na jednotnú a ucelenú stratégiu).


Odbúravanie rodových stereotypov

K všeobecným a univerzálnym bariéram vstupu žien do politiky patrí v SR rodina a rodinné povinnosti, ktoré sú
stále považované za primárnu úlohu žien. Odmietavý postoj je najmä voči vstupu žien s malými deťmi do
politiky. Preto by bolo potrebné rozvíjať aktivity zamerané na odstraňovanie stereotypov o rodových rolách. Vo
vzťahu k narúšaniu stereotypov má nezastupiteľné miesto výchova (vzdelávací systém).


Dočasné podporné opatrenia

Jednou z najčastejšie využívaných ciest na zvýšenie účasti žien na rozhodovaní sú formálne (dané zákonom)
a neformálne (dobrovoľné rozhodnutie politickej strany) kvóty a ďalšie podporné opatrenia (pravidelné striedanie
kandidátov podľa pohlavia na zoznamoch).


Opatrenia a aktivity zamerané na zosúladenie politickej kariéry a rodinných povinností

Ženy aj muži SR považujú vstup žien do politiky za sťažený. Riešenie tejto sťaženej situácie sa ale necháva na
samotnej žene (prípadne v spolupráci s inými členmi rodiny). Otázka „Ako to ženám uľahčiť?“ by mala byť
otázkou pre všetkých, nie len pre individuálnu rodinu - aj pre politické strany a spoločnosť (už vzhľadom na
ratifikáciu viacerých medzinárodných zmlúv týkajúcich sa tejto oblasti). Na spoločenskej úrovni to znamená napr.
podporovať zosúlaďovanie práce a rodiny či rozvoj služieb, na straníckej úrovni zmeny v organizácii práce, v
časových plánoch a pod.


Tréningy pre ženy

Všetky medzinárodné dokumenty a materiály EÚ zdôrazňujú úlohu poskytovať ženám a dievčatám potrebný
tréning a usilovať o vytvorenie kritického množstva ženských líderiek.Táto úloha by nemala byť vnímaná len ako
úloha MVO, ale pre jej splnenie by sa mali angažovať aj výkonné orgány a politické strany.
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Kampane zamerané na zvýšenie povedomia

Nedostatočné zastúpenie žien v procesoch politického rozhodovania sa v rámci EÚ vníma ako "deficit"
demokracie. Ak je nedostatočné zastúpenie žien v politike, presadzuje sa mužský štýl politiky a obsah politickej
agendy. Aby sa politika zmenila, je potrebné, aby vstupovali do politiky ženy. Uvedené dôvody je potrebné
verejnosti vysvetľovať (práca s ľuďmi, organizovanie kampaní,...). Mnohé MVO sa v tejto oblasti angažujú,
možno by viac prospela väčšia koordinácia aktivít jednotlivých MVO. Významná je preto požiadavka na zvýšenie
kooperácie medzi MVO navzájom a medzi MVO a štátnymi inštitúciami, mala by sa zosúladiť činnosť za účelom
zvýšenia synergického efektu.


Verejná podpora a tlak

V záujme dosiahnutia zmeny je dôležitý tlak verejnosti na politické strany a ich hodnotenie podľa prístupu
k otázke rovnosti rodov v rozhodovaní (skúsenosti zo škandinávskych krajín potvrdzujú výrazný vplyv širokej
verejnej podpory rodovej rovnosti). Problém je potrebné medializovať, prezentovať v médiách rôzne aspekty žien
v politike, hlavne ako nedostatok v uplatňovaní politických práv žien.


Štatistiky a výskum

Zber, analýza a šírenie informácií o ženách a mužoch na rôznych úrovniach politického rozhodovania patrí k
základným predpokladom riešenia problému. Pravidelné publikovanie a zverejňovanie dát poskytuje jednak
obraz o reálnom stave, ktorý môže rôznym aktérom napomôcť pri ich iniciatívach, jednak umožňuje monitorovať
dosiahnutý pokrok. Výskumy zamerané na právne, sociálne a kultúrne bariéry rovnakého prístupu a účasti žien a
mužov v rozhodovacích procesoch môžu napomôcť pri voľbe vhodných stratégií na úrovni národných štátov,
prípadne pri aplikácii príkladov dobrej praxe z iných prostredí. Vláda by preto mala poskytovať podporu aj v tejto
oblasti.
Poznámky:
*V období 1998-2002 sa objavili dva takéto návrhy. Poslanecký návrh E. Rusnákovej na 30 % kvótu pre ženy pre regionálne
voľby v roku 2001, parlament ho ale neschválil. Druhým bol alebo vládny návrh na zmenu volebného zákona (v rámci jeho
novelizácie) požadujúci 30 % zastúpenie žien na kandidačných listinách politických strán z roku 2002 – parlament o návrhu
ani nerokoval.
** Ženy SR získali právo voliť bezprostredne po vzniku I. ČSR (Ústava ČSR z roku 1920). Odvtedy Ústava garantuje všetkým
občanom bez rozdielu právo voliť a byť zvolený.
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Tabuľka 1
Porovnanie celkovej štruktúry kandidátov na poslancov do NR SR podľa pohlavia (voľby 1998 a 2000)
Počet politických
Volebné obdobie
Voľby 1998
Voľby 2002

strán
17
25

Počet kandidátov
celkový
ženy
1 618
2 618

274
604

z celku
16,9
23,1

Podiel žien (v %)
v 1. polovici
v 1. štvrtine
14,7
20,9

12,6
17,9

Podiel žien
zvolených do NR
SR
14,0
14,7 /19,3*

Zdroj: Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do NR SR 1998 a 2002.
Poznámka *: Po nástupe náhradníkov za poslancov, ktorí odišli do vlády.
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