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Slobodné a rozvedené matky sú
moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci
Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s
najväčšími finančnými problémami, tvrdí Darina
Malová.

Kotlebovci ženy najradšej vnímajú ako matky národa starajúce sa o
zachovanie rodu, ktorých miesto je pri deťoch. Preto im chcú vrátiť
dôstojnosť a česť. Otca považujú za živiteľa rodiny a cielenou rétorikou
oslovujú zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami. Aj k
takýmto poznatkom dospela profesorka DARINA MALOVÁ spolu so svojou
doktorandkou Petrou Ďurinovou z katedry politológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave v štúdii o kotlebovcoch a ich
postojoch k rodovým otázkam.
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Vo výskume vás prekvapilo slovné spojenie kotlebovcov -
slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy. Čo sa za ním
skrýva?

Podľa kotlebovcov sú slobodné a rozvedené matky moderné vdovy a mali
by dostávať od štátu finančný príspevok, lebo sú bez muža. Sú
podporovateľmi tradičného stereotypu rodiny, ktorú tvorí otec, mama,
deti, kde je matka závislá od muža.

A keď sú ženy matkami, ktoré nežijú v takejto symbióze, mal by sa o ne
postarať štát, ako keby boli vdovy. Aby mohli zostať čo najdlhšie doma s
deťmi.

Viac podobných článkov nájdete na SME+. Vznikajú vďaka vašej podpore.
Ďakujeme.

Ale veď to je nereálne.

Samozrejme, že je to nereálne, ale pre istú skupinu to môže byť príťažlivé.
My túto rétoriku chápeme v kontexte istej volebnej stratégie, volebnej
komunikácie.

A môže to slobodné alebo rozvedené matky osloviť?

Áno, tieto zraniteľné skupiny majú finančné problémy, hľadajú riešenie, a
keď príde politická strana, ktorá im ponúkne, že sa o ne postará, že im dá
niečo navyše, tak si môže získať voličské hlasy. Kotlebova extrémistická
strana ide cielene po takejto skupine.

Keď budú tieto ženy a matky zabezpečené, nemusia pracovať a môžu sa
venovať úlohe matky, čím sú de facto vylučované z verejného priestoru, a
tak majú menšiu šancu ovplyvňovať politiku a veci verejné.

Čiže Kotlebovi nahráva aj sociálna politika štátu voči týmto
ohrozeným rodinám, ktorá je často jednorazová?

http://plus.sme.sk/
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Určite. Podpora štátu neúplným rodinám je neadresná, čo Kotleba využíva.
On ponúka komunikáciu, adresnosť, chodí po Slovensku aj do tých
najmenších dediniek, navštevuje starých ľudí v domácnostiach. A boduje
napríklad aj tými metaforami, že rozvedené a slobodné matky sú moderné
vdovy.

Kotlebovci sa úlohou rodiny zaoberali aj v predvolebnom
programe strany, kde zdôrazňovali predovšetkým úlohu matiek.
Ženy ako také nespomínajú.

Analýza ukázala, že ĽSNS nielen apeluje na tradičné rodové roly a vylučuje
ženy z verejného priestoru, ale používa aj kvázi feministické argumenty.
Tie napríklad spočívajú vo výzvach, aby sa ženy viac angažovali vo
verejnom živote, ale len na podporu ich patriarchálnej agendy.

Strana v predvolebných témach hovorila o tom, že zavedie
spravodlivý sociálny systém, vďaka ktorému matkám vráti česť a
dôstojnosť, ktorá im patrí. Ako to chceli dosiahnuť?

Zvýšením materského príspevku na sto percent matkinho platu a
poberaním materskej dávky až na tri roky.

A prečo nechcú vrátiť česť a dôstojnosť všetkým ženám?

Tento fakt stojí za povšimnutie. O tom, že by si dôstojnosť a česť zaslúžili
všetky ženy, nehovoria totiž nič, hovoria iba o matkách. Podľa strany je
jedinou úlohou ženy byť matkou.

Akú podporu majú od nich pracujúce matky?

O podpore pracujúcich matiek v ich programe nie je žiadna zmienka.
Pokiaľ má žena dieťa, má s ním byť doma, nemá chodiť do práce.

Hovorili ste, že táto zvláštna rétorika je typickou črtou tradičnej
krajnej pravice v celej Európe. Ako sa prejavuje?
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Krajná pravica využíva rodové témy ako súčasť svojho politického arzenálu,
ktorý sa orientuje na rozšírenie svojej podpory aj medzi ženami.

Tieto zistenia potvrdzujú najnovšie trendy v politike krajne pravicových
strán v krajinách Európskej únie, ktoré sa usilujú prekonať takzvaný
gender gap (rodovú priepasť), teda menšiu participáciu žien v týchto
stranách. Preto sa snažia zapojiť do straníckych aktivít viac žien, aby
zároveň zvýšili svoju akceptovateľnosť pre voličov a voličky.

Kľúčovým slovom kotebovcom je rodina, ale len úplná.

Doslova. Vôbec u nich neprichádza do úvahy rodina, ktorú by tvoril
homosexuálny pár s deťmi. To pre nich neexistuje, to je podľa nich proti
Bohu a národu. Rodiny jedného pohlavia, kde sa nedá reprodukovať
klasickým spôsobom, narúšajú podstatu ich ideológie.

Ako ĽSNS vníma mužov, ktorí sa s manželkami či partnerkami
vystriedajú na rodičovskej dovolenke?

Explicitne sa k tejto téme nevyjadrujú. Nemajú žiadnu špecifickú rétoriku o
tom, aký by mal byť otec.

Strana tiež odmieta akékoľvek uplatňovanie kvót pre ženy, či už
v politike, firmách, alebo na iných verejných pozíciách. Prečo?

Koľko percent žien volilo Kotlebu? Podľa zistení takzvaného exit pollu,
ktorý realizovala agentúra Focus (výskum, ktorý zisťuje ako voliči hlasovali
pri odchode z volebnej miestnosti, pozn. red.), medzi jeho voličmi
prevládajú muži, keďže jeho voličov tvorí len tretina žien. Samozrejme, že
tento pomer nemusí zostať stabilný, najmä ak sa strana bude meniť a dá
napríklad väčší priestor „ženským“ témam, o akých sme hovorili.

ĽSNS sa vo svojej politike snaží venovať pozornosť ženám,
pokiaľ ide o ich vstup do verejného života a politiky, ale len v
súlade s patriarchálnou agendou tejto strany.
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Ide o typickú krajne pravicovú rétoriku, ktorá podporuje alebo sa stavia na
ochranu žien, napríklad odmieta násilie na ženách, ale vtedy, ak ide o
moslimov, neochotných prispôsobiť sa európskym zákonom a normám,
alebo podporovanie verejnej angažovanosti žien, ak to slúži na propagáciu
patriarchálnej agendy.

A má vôbec táto strana záujem získať pre svoju politickú činnosť
ženy?

Na rozdiel od niektorých krajne pravicových strán v Európe sa kvázi
feministická rétorika ĽSNS oveľa menej zameriava na budovanie
sebavedomia žien a nesnaží sa ich otvorene získať pre svoju činnosť. Oveľa
viac sa sústreďuje na zvýšenie svojej popularity medzi mladými mužmi,
ktorí majú povinnosť ochraňovať (biele) ženy na Slovensku.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste začali skúmať vzťahy Ľudovej
strany Naše Slovensko k rodovým otázkam?

Je to téma zaujímavá a málo preskúmaná. Prevládajú v nej kultúrne
stereotypy. Východisková predstava o ženách ako matkách, ochrankyniach
rodinného hniezda a mužovi podriadených bytostiach niekedy viedla k
zjednodušenému záveru, že ženy sú náchylnejšie obdivovať krajnú pravicu,
najmä keď ju vedie charizmatický vodca.

Vyplýva z vašej štúdie pre Slovensko niečo konkrétne?

Je to téma, ktorú treba sledovať. Z hľadiska relatívne veľkej prijateľnosti
Kotlebovej strany a neistých opatrení na jej zrušenie zo strany generálneho
prokurátora je už dnes jasné, že kotlebovci ako takí, nezmiznú. Treba
analyzovať aj jej podporu. Naša štúdia jasne ukázala, že táto strana má
ideológiu a rétoriku, ktorá oslovuje zraniteľné skupiny v našej spoločnosti.

Čo považujete za najväčší prínos?

Fakt, že štúdia upozorňuje ako Kotlebova extrémistická strana ide cielene
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po skupinách ľudí s najväčšími finančnými problémami, po rozvedených
alebo slobodných matkách, po rodinách len s jedným rodičom. My musíme
poznať aj sociálnu základňu podpory tejto politickej strany. A toto sa u nás
veľmi podceňuje, pričom kotlebovci veľmi premyslene a strategicky
získavajú podporu.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.


