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Predchádzajúci rámec diskurzu v SR:Predchádzajúci rámec diskurzu v SR:

Ženská politická participácia Ženská politická participácia prečo ?prečo ?

(dôvody)(dôvody)

Ženská politická participácia Ženská politická participácia načo ?načo ?

(zmysel)(zmysel)

Ženská politická participácia Ženská politická participácia ako ?ako ?

(podporné opatrenia, mechanizmy)(podporné opatrenia, mechanizmy)

Súvisiace stereotypy a mýtySúvisiace stereotypy a mýty



Perspektíva  a realita ženskej politickej Perspektíva  a realita ženskej politickej 

participácie:participácie:

Posun od akcentácie ekonomických ku Posun od akcentácie ekonomických ku 

sociálnym a sociálnym a politickým politickým právamprávam

Posun od Posun od pasívneho volebného pasívneho volebného 

práva práva k k aktívnemu volebnému právuaktívnemu volebnému právu

Posun od Posun od objektového objektového chápania ženských chápania ženských 

aktérok v politike ku aktérok v politike ku subjektovémusubjektovému



Rámcové pojmy:Rámcové pojmy:

PohlaviePohlavie (sex)(sex)

Rod Rod (gender)(gender)

Rodová rovnosťRodová rovnosť (gender equality)(gender equality)

Rovnosť príležitostí mužov a žienRovnosť príležitostí mužov a žien (equal (equal 

opportunities of women and men)opportunities of women and men)

Uplatňovanie rodového hľadiskaUplatňovanie rodového hľadiska (gender (gender 

mainstreaming)mainstreaming)



Pretrvávajúce mýty:Pretrvávajúce mýty:

Subjektívne argumentySubjektívne argumenty typu: „ja typu: „ja 

nepotrebujem“nepotrebujem“

„„Politická, ideologická“Politická, ideologická“ otázkaotázka

Konotácie o „Konotácie o „tradičnej, konzervatívnej“tradičnej, konzervatívnej“

spoločnostispoločnosti

„„Darované“Darované“ právapráva

OdmietanieOdmietanie zákonnej úpravy rodovej zákonnej úpravy rodovej 

rovnostirovnosti



Pretrvávajúce mýty :Pretrvávajúce mýty :

„„Výťah“Výťah“ pre nepripravené a ambiciózne pre nepripravené a ambiciózne 

ženyženy

““Ženy nechcú“Ženy nechcú“

Podhodnotenie Podhodnotenie požiadaviekpožiadaviek

Neznalosť problematiky,Neznalosť problematiky, možných efektovmožných efektov

najvyššími (politickými) štruktúraminajvyššími (politickými) štruktúrami

Obava Obava z kooperácie, zo  vzájomnej z kooperácie, zo  vzájomnej 

podporypodpory



Európska situácia:Európska situácia:

Podpora Podpora rovnovážneho zastúpenia žien a rovnovážneho zastúpenia žien a 
mužov mužov (rovnakej participácie a reprezentácie v (rovnakej participácie a reprezentácie v 
rozhodovacích procesoch)rozhodovacích procesoch)

Nízke zastúpenie žien v rozhodovacích Nízke zastúpenie žien v rozhodovacích 
procesoch procesoch –– „demokratický deficit“„demokratický deficit“

Cieľom je Cieľom je vyvážená účasť (balanced vyvážená účasť (balanced 
participation) participation) žien a mužov v politickom žien a mužov v politickom 
rozhodovanírozhodovaní

Predpoklad cieľaPredpoklad cieľa--rovnaké zastúpenie (equal rovnaké zastúpenie (equal 
representation) representation) na všetkých úrovniach riadeniana všetkých úrovniach riadenia



Rétorika európskych štruktúr:Rétorika európskych štruktúr:

Od Od posilňovaniaposilňovania a a podporypodpory politickej politickej 

participácie žienparticipácie žien

Ku Ku zvyšovaniu zastúpenia žienzvyšovaniu zastúpenia žien v v 

rozhodovanírozhodovaní

Presadzovaniu rovnakej účasti a Presadzovaniu rovnakej účasti a 

zastúpeniazastúpenia

K rodovej rovnováhe K rodovej rovnováhe v procese v procese 

rozhodovaniarozhodovania



Európsky „pokrok“ v tejto oblasti bol Európsky „pokrok“ v tejto oblasti bol 

dosiahnutý vďaka:dosiahnutý vďaka:

Implementácii politikyImplementácii politiky rovnosti príležítostírovnosti príležítostí

Pozitívnym akciámPozitívnym akciám

Preferenčným princípomPreferenčným princípom

Zavedeniu  kvótZavedeniu  kvót

Vízii, prístupuVízii, prístupu k usporiadaniu svetak usporiadaniu sveta

Presvedčeniu, že Presvedčeniu, že rodová rovnováha rodová rovnováha v politickom v politickom 

rozhodovaní je rozhodovaní je dynamizujúcim elementom dynamizujúcim elementom 

politického života, politického života, predpovedateľným aspektom predpovedateľným aspektom 

politickej stabilitypolitickej stability



Argumenty „zdravého rozumu“:Argumenty „zdravého rozumu“:

V realite žijú V realite žijú muži a ženy spolumuži a ženy spolu, nie „oproti , nie „oproti 
sebe“, ani „vedľa seba“sebe“, ani „vedľa seba“--zdieľame všetky zdieľame všetky 
typy životných situácií a problémovtypy životných situácií a problémov--niet niet 
dôvodu odmietať dôvodu odmietať zdieľanie zodpovednostizdieľanie zodpovednosti

Otázka Otázka ekonomickej prosperityekonomickej prosperity

Zlepšenie života mužov i žien Zlepšenie života mužov i žien –– zvýšenie zvýšenie 
kvality ich spoločného životakvality ich spoločného života

Konečným kritériom úspešnosti budú Konečným kritériom úspešnosti budú 
reálne výsledkyreálne výsledky



Ďakujem za pozornosť a želám Ďakujem za pozornosť a želám 

zmysluplné a príjemné rokovanie zmysluplné a príjemné rokovanie 

!!


