
Žien v slovenskej politike
pribúda, v časoch politických
kríz ich púšťajú dopredu aj
politici

BRATISLAVA. Ak boli kedysi dve či dokonca tri, považovalo sa to za niečo
nezvyčajné, niečo, čo vzbudzovalo pozornosť. Dnes, 25 rokov od vzniku
samostatného Slovenska, je vo vláde Petra Pellegriniho päť ministeriek, čo
je historicky najvyšší počet žien vo vláde.

S heslom "Prvá bratislavská primátorka?" zabojuje za KDH v jesenných
komunálnych voľbách manažérka Caroline Lišková, v budúcoročných
prezidentských voľbách bude pravdepodobne kandidovať právnička
Zuzana Čaputová.

Ženy sú v poslednom volebnom období viditeľné aj v parlamente. Veronika
Remišová z hnutia OĽaNO dokázala plnohodnotne nahradiť Igora
Matoviča v čase, keď odmietal chodiť na schôdze, a viacerí v nej vidia novú
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líderku. Nedávno sa o nej špekulovalo aj
ako o prezidentskej kandidátke.

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš
Nicholsonová z SaS sa zasa v parlamente
stala jedným z výrazných hovorcov
opozície.

"Účasť žien v politike sa v porovnaní s
predošlými rokmi veľmi zlepšila," hovorí

politologička Darina Malová. Napriek tomu je ich v nej stále málo. "V
spoločnosti je žien viac než 50 percent a veľká časť populácie má tak
menšinové zastúpenie," vysvetľuje, prečo by političiek malo pribudnúť.

Za pomalším pribúdaním žien v porovnaní so zahraničím vidí stereotyp z
minulosti, keď v politike počas komunizmu aj krátko po jeho páde pôsobili
takmer výhradne muži a ženy boli diskriminované.

V časoch kríz politici ustupujú pred ženami

V prezidentských voľbách 2009 dokázala Iveta Radičová osloviť takmer
milión voličov a o rok neskôr viedla kandidátku SDKÚ a stala sa prvou
slovenskou premiérkou. Hoci sa jej vláda o necelé dva roky predčasne
skončila, aj táto skúsenosť ukázala iným ženám, že v politike majú miesto.

"Ženy vidia úspešné političky, manažérky, podnikateľky a začínajú si čoraz
viac dôverovať," vysvetľuje Malová ich záujem z posledných rokov podieľať
sa na rozhodovaní v spoločnosti.

Za znak zlepšovania situácie na Slovensku však nepovažuje historicky
najvyšší počet ministeriek vo vláde. "Svedčí to skôr o tom, že na Slovensku
je politická kríza," hovorí. Odvoláva sa pritom aj na výskumy zo zahraničia,
podľa ktorých v časoch kríz siahajú vedúci štátnici po ženách.

"Vyberajú pragmaticky, nie ideologicky, a ženy sa väčšinou osvedčujú pri
riešení kríz," vysvetľuje. Muži ich v pohnutých časoch v spoločnosti púšťajú
do vedúcich funkcií viac aj preto, že ak urobia chybu oni, väčšina to podľa
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politologičky vníma tragicky.

"Žena v porovnaní s mužmi z nejakej
chyby tragédiu nerobí, nevníma to tak, že
jej život stojí len na práci," odôvodňuje.

Časť politikov ich za normálnych okolností
podľa Václava Hřícha z prieskumnej
agentúry AKO nechce medzi seba púšťať z

akejsi ohľaduplnosti. "Môžu mať podvedomý strach, že vo vyostrených
debatách či súbojoch by sa kolegýň mohli dotknúť a tie by nedokázali
politické útoky uniesť," hovorí.

Ukazuje to na príklade, keď do americkej armády povolili vstup ženám.
Vojaci ich spočiatku chceli ochraňovať. Výsledkom bolo, že ich nepúšťali do
nebezpečných akcií, až vojačky začali mať pocit, že ich podceňujú. "A keď si
to vybojovali, ukázalo sa, že sa veľakrát zachovali chladnokrvnejšie než ich
mužskí kolegovia," dodáva Hřích.

Voliči problém nemajú

Problém so ženami v politike voliči podľa Hřícha nemajú, ale musia
vzbudzovať pocit, že si "nedajú skákať po hlave". Neznamená to podľa neho
agresivitu v prejave, ale schopnosť by partnerská, dokázať vyrokovať
dohodu a nedať pri tom najavo, že treba brať na jej pohlavie ohľady.

Kvalitatívny rozdiel medzi političkami a
politikmi podľa Malovej pritom neexistuje.
"Z prieskumov možno vychádza, že ženy sú
empatickejšie a majú viac porozumenia
pre sociálne politiky," hovorí. Je to však
podľa nej preto, že veľká časť z nich do
politiky vstupuje z pozícií lekárok,
učiteliek či odborníčok na sociálne vedy.

Isté rozdiely medzi pôsobením mužov a žien v politike vidí poslankyňa
hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. "Pre ženu je táto práca
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namáhavejšia. V politike sa dejú aj nepekné veci a žena sa dá ľahšie
zamazať," povedala.

Malová hovorí, že je to vždy individuálne.

Riešením, ako zvýšiť zastúpenie žien, nevidí Malová v kvótach, ktoré
zaviedli napríklad v Nórsku. "Som realistka. Kvóty sú dobré na to, že o
téme sa hovorí, ale začať by mali samy od seba politické strany," hovorí.

Možnosťou je napríklad tzv. zipsový systém pri zostavovaní volebných
kandidátok, pri ktorom sa striedajú muž a žena. Sú aj strany, ktoré tvrdia,
že majú na kandidátke 30 percent žien, no ak dostanú nezvoliteľné miesta,
ide podľa nej len o formalitu.

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


