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Aspekty rodu, žien a politiky sa k slovu dostali aj v parlament-
ných voľbách na Slovensku v roku 2006. Akým spôsobom? Pre-
dovšetkým ako téma „žien v politike“, ktorá sa zbiehala k done-
konečna sa opakujúcej otázke, či ženy do politiky patria, alebo
nie. Približne od marca do septembra sme mohli v rámci pred-
volebných i povolebných debát sledovať, ako si viaceré strany
rozmanitým spôsobom privlastnili túto tému. 

Nikto z politických aktérov dnes už nevyhlási, že „jedna žena
pôsobí v parlamente ako kvetina, ak je ich však veľa, pôsobia ako
burina“, ako sa vyjadril Michael Horlacher, nemecký politik, kto-
rý v 50. rokoch spoluzakladal Kresťansko–sociálnu úniu (CSU).
No ešte aj predstaviteľ strany, ktorá si tému žien v politike vzala
pred parlamentnými voľbami za svoju, naďalej stotožňuje ženy
s „kvetinami“: „to prostredie politiky, tie medziľudské vzťahy
môžu ženy výrazne zlepšiť — sú milšie, kultivovanejšie, menej je-
šitné, menej samoľúbe, šikovnejšie, krajšie.“ (Pavol Rusko in Sito, TV
Markíza, 23. marca 2006.) O čo „skazenejšie“ je prostredie politiky,
o to viac akoby sa mnohým žiadala zmena, ktorú znamenajú že-
ny (pozri Valdini, 2005) — ako to napokon dokumentuje aj predvo-
lebná kampaň Slobodného fóra s líderkou Zuzanou Martináko-
vou. 

Táto publikácia vychádza z projektu „Voľby do NR SR v roku
2006 — rodové aspekty“, ktorý v roku 2006 s finančnou podpo-
rou Slovensko–českého ženského fondu realizoval feministický
publikačný a vzdelávací projekt ASPEKT. Jej zámerom je ponúk-
nuť pohľad na to, ako sú ženy v politike symbolicky „používané“,
aj na to, ako ich pozíciu systematicky podkopávajú samotné
stranícke štruktúry, politický systém, a ako sa ďalej spochybňuje
aj v novinárskej praxi.

Ako píše česká politická filozofka a sociologička Hana Havel-
ková (2006), na komplexné uchopenie problematiky politickej 
reprezentácie žien treba túto problematiku skúmať v troch rovi-
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nách. Najskôr v oblasti politickej filozofie, „na pôde ktorej pre-
bieha diskusia o tom, či a prečo je vôbec legitímne tematizovať
otázky politickej reprezentácie z hľadiska pohlavia“ (s. 26). Ďalší-
mi sú politologická a kulturologická rovina. V tejto publikácii sa
zameriavame predovšetkým na ostatné dve oblasti. 

V časti Ako ne/dostať ženy do parlamentu analyzujeme zostavo-
vanie kandidátnych listín z rodového hľadiska. Pri vybraných
stranách sledujeme formalizované postupy výberu kandidátok
a kandidátov a to, ako sa realizovali vo voľbách v roku 2006. Tá-
to časť si teda okrem prehľadných informácií o počte kandidu-
júcich žien na kandidátnych listinách strán, ich umiestnení v pr-
vej štvrtine a polovici listín všíma aj stratégie strán pri zostavo-
vaní kandidátnych listín a nominovaní žien na ne.

V druhej kapitole, nazvanej Ako riadiť štát a ženy a mužov
v ňom, sa detailne venujeme analýze volebných programov kan-
didujúcich strán a hnutí z rodového hľadiska a identifikujeme
v nich viacero rodovo relevantných tém. Tie preukazujú, že ani
taký politický dokument, ako je volebný program strany, nie je
rodovo neutrálny. Navzdory svojej orientácii na univerzálneho
„občana–voliča“ podporuje istú predstavu o rodovom usporia-
daní spoločnosti, ktorá otvorene alebo sprostredkovane vychá-
dza z ideologickej orientácie strany.

Tretia časť, „Mäkká ženskosť“, je výsledkom obsahovej analýzy
printových médií v období od marca do augusta 2006. Jej súčas-
ťou je zhrnutie najbežnejších spôsobov stereotypizovania politi-
čiek a politikov, ktorých sa novinárky a novinári vo svojej praxi
dopúšťajú. Dokumentujú ich vybrané analyzované príklady
z médií.

V závere sumarizujeme zistenia jednotlivých častí, porovnáva-
me ich s výsledkami predchádzajúcich výskumov či volebných
analýz a pokúšame sa o identifikáciu najvýznamnejších zmien,
ktorými tematizovanie rodu a žien v politike prešlo najmä od ro-
ku 2002.

Napokon formulujeme odporúčania pre skupinu profesioná-
lok a profesionálov, predovšetkým novinárok a novinárov, ktorá
sa zúčastňuje na verejnej diskusii o rode, ženách a politike a výz-
namne ovplyvňuje jej charakter. Veríme, že záujemkyne a záu-
jemcovia o túto problematiku, no predovšetkým študentky
a študenti, ocenia obsiahly zoznam literatúry k téme.

Samozrejme, táto publikácia si nenárokuje na úplnosť. Ak by
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sme sa na spojenie rodu, žien a politiky — tentoraz teda nielen
na neúčasť žien na rozhodovacích procesoch v politických štruk-
túrach — chceli pozrieť podrobnejšie, bolo by treba začať od vše-
obecnejšej otázky: Ako sa vytvára samotná politika, čo do nej
patrí a čo nepatrí? 

Ženské hnutie 60. a 70. rokov 20. storočia v západnej Európe
a Spojených štátoch amerických významne preformulovalo sféru
politiky, keď sa jedným z jeho hesiel stalo tvrdenie, že „osobné je
politické“. Vtedajšie ženské hnutie politizovalo oblasti, ktoré sa
pokladali za záležitosť jednotlivcov a zmluvných vzťahov medzi
nimi (napr. násilie páchané na ženách, odohrávajúce sa v „súk-
romí“ rodín a domácností). Na Slovensku dnes zvádzame pod
vplyvom dedičstva štátu prestupujúceho všetky oblasti života zá-
pas skôr o to, do akých medzí štát vykázať. Slovensko, podobne
ako mnohé ďalšie štáty, ktoré uskutočňujú liberálno–demokra-
tické usporiadanie alebo sa oň usilujú, zároveň čelia trendu de-
politizácie mnohých oblastí života, ktoré sa presúvajú do kom-
petencií individuálnych volieb a atomizovanej osobnej zodpo-
vednosti. O hranicu medzi súkromným a verejným, aj o to, čo je
pod dohľadom a správou štátu, sa vedú zápasy predovšetkým
v oblasti rodinnej a sociálnej politiky. Toto vyjednávanie doku-
mentujú aj volebné programy politických strán a hnutí.

Heslo „osobné je politické“ dnes v prenesenom význame pla-
tí najmä pre to, akú úlohu v politike zohrávajú médiá. Ako uka-
zuje analýza mediálneho zobrazovania političiek v tejto publiká-
cii, osobné sa nestáva politickým rovnako pre ženy ako pre mu-
žov. Političky a politici sú v čase individualizácie a personalizácie
politiky stotožňovaní s rozličnými témami. Očakávame od nich
riešenie problémov ako od konkrétnych jednotlivcov, ktorí do
svojej práce zapájajú mediálne sprostredkúvané vlastnosti
a schopnosti. Toto mediálne sprostredkovanie nadobúda na dô-
ležitosti, no často zároveň spočíva na rodovej stereotypnosti.

Britská politologička Judith Squires (1999) definuje rôzne 
chápania moci a z nich vyplývajúce prístupy k politike a partici-
pácii žien na nej. Ak politiku chápeme inštrumentálne a inštitu-
cionálne, je „hrou s nulovým súčtom a od mužov vyžaduje, aby sa
vzdali moci v prospech žien“. Stratégiou žien v takto definovanej
politike je snaha začleniť sa a získať podiel na moci. No ak poli-
tiku nechápeme ako vlastnosť niekoho, ale „schopnosť niečo ko-
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nať“ a takto napomáhať posilňovanie pozície žien (alebo ďalších
marginalizovaných skupín) v spoločnosti, potom sa niet do čo-
ho včleňovať. V tejto stratégii je namieste skôr meniť prostredie
politiky — vyznávať a pozitívne oceňovať hodnoty, ktoré zdieľa-
jú tie a tí, ktorí boli marginalizovaní. (Squires, 1999, s. 41–45.)

V skutočnosti tieto prístupy koexistujú. Treba, aby sa ženy
v čoraz väčšej miere zúčastňovali na politickom a inom verejnom
živote a neboli v ňom vnímané ani ako „kvetiny“, ani ako „buri-
na“. Jednoducho budú ako všetci ostatní aktéri, hoci aj táto
domnelá rovnakosť bude vždy inakosťou vo vzťahu k ďalším po-
litickým aktérom. Treba, aby si mohli dovoliť robiť rovnaké chy-
by ako ich mužskí kolegovia bez toho, aby sa ich zaváhanie či po-
chybenie pripisovalo na vrub ich femininity. Treba, aby sa ich ús-
pechy mohli oceňovať v tej sfére politiky, kde moc nadobudnú
tým, že ju preberú od mužov, ale aj v tej, kde práve ony umožnia
participovať na živote spoločnosti skupinám, ktoré sú v repre-
zentácii svojich záujmov a v participácii na kooperácii s druhými
systematicky znevýhodňované. Veríme, že časť obrazu o tom, ako
sa politika v oboch významoch obnovuje a utvára v kontexte po-
litických zmien na začiatku 21. storočia na Slovensku a ako na
ňu hľadieť z rodového aspektu, podá aj predkladaná publikácia.
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Demokracia sa nemôže nazývať demokraciou, ak situácia žien,

menšín, vyzerá tak, ako vyzerá.     Johanna Dohnal
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