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V nasledujúcom texte chcem vymedziť niekoľko problémových oblastí, ktorými
sa zaoberá feministická politická teória, a chcem tiež predstaviť pojmy, pomocou
ktorých sa k týmto oblastiam približuje. N~skôr sa venujem tomu, ako ženské hnutie
problematiwvalo to, čo treba chápať ako politické. DefIníciu politiky odvíjam od
chápania moci a mocenských vzťahov a rozdelenia priestoru na súkromný a verejný
(pozri kap. 5). Krátko sumarizujem produktívnosť používania pojmu patriarchát vo
feministickej teórii a vzťahujem ho ku koncepcii sexuálnej zmluvy, ktorú sformulo
vala Carole Paternan. Viaceré aspekty inštitucionálnej politiky, rodu a politiky v kon
texte národného štátu a sociálneho štátu diskutujem prostredníctvom pojmu občianstva.
Ďalej sa venujem problému rovnosti ako rovnakosti a inakosti, 1. j. problematickému
postaveniu subjektu žien v politickej teórii. Napokon stručne sumarizujem pôsobenie
feminizmu ako aktéra verejnej politiky.
Feministická politologická alebo politicko-fIlowfIcká literatúra' sa venuje rôzno
rodým konkrétnym·politickým problémom (pozri napr. Butler Séott 1992, Cviková ~
Juráňová 2001, 2002a, Nagl-Docekal 2(07), skúma chápanie žien a rodu v historic
kom kánone sociálnej a politickej fIlowfIe (pozri napr. Elshtain 1999, Bryson 1992),
zaoberá sa podmienkami participácie žien v inštitucionálnej politike na Slovensku
(pozri napr. Cviková Juráňová 2002a, Kobová - Maďarová 2007) alebo v odlišnom
politickom systéme USA (Renzetti
2(05). Opísanie poľa politiky a jeho skú
manie z feministického hľadiska tak, aby usúvzťažňovalo základné chápania a pojmy,
je náročné a vždy neúplné. MonografIe venované feministickej politickej teórii často
postupujú chronologicky a predstavujú jednotlivé ideologické prúdy feminizmu tak,
ako sa stali súčasťou politického diskurzu v spoločnosti v konkrétnom čase a na kon
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V referenciách na literatúru zohl'adňujem dvojaký záujem. Čiastočne poukazujem na smerovania súčas
ných diskusií vo feministickej teórii najmä vang1oamerickom kontexte a literatúre písanej v anglickom
jazyku vôbec. pre lepšiu orientáciu čitateľky a čitateľa, ktorí by chceli siahnuť po ďalších dostupných
tituloch, odkazujem na knižnú a časopiseckú produkciu v oblasti feministickej sociálnej a politickej
filozofie. politol6gie, sociológie, rodových štúdií v slovenskom a českom jazyku.
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krétnom mieste. Vzhľadom na vzájomné prieniky rôznych feministických prístupov
k politike, vysoké vklady feministickej politickej teórie do konkrétnych politických
zápasovaz nich vyplývajúcu neustále prebiehajúcu politizáciu a depolitizáciu aspek
tov sociálnych vzťahov je jednoznačné vymedzenie a rozčlenenie feministickej poli
tickej teórie možné len s ťažkosťami a výraznými obmedzeniami. Každé takéto po
dujatie je len čiastočné a dočasné, je ovplyvnené záujmom autorky ajej auditória.
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2. Osobné je politické
medzi tým, čo predmetom politiky je a čo predmetom politiky nie je v kon
texte liberálnych demokracií - na ktoré sa v nasledujúcom texte obmedzujem -, výz
namne sproblernatizovalo ženské hnutie druhej vlny feminizmu v západnej Európe
a Spojených štátoch amerických. Toto hnutie podrobilo to, čo bežne nazývame politi
kou, t. j. sieť inštitucionálnej politiky, ktorá sa uskutočňuje na medzinárodnej, štátnej,
parlamentnej a straníckej úrovni, rozsiahlej kritike. Tá mierila do vnútra rodového
usporiadania existujúcich politických inštitúcií a tiež vyjadrovala nesúhlas so stotož
ňovaním týchto inštitúcií s politikou vôbec. Rôzne formy feministického aktivizmu
a feministickej kritiky totiž spájalo a spája presvedčenie, že skutočné zmeny, ktoré
by ovplyvnili životy ľudí, žien a mužov, dievčat a chlapcov, nie je možné uskutočniť
len na legislatívnej úrovni Ct. j. zmenou zákonov) alebo na úrovni štátnej či samospráv
nej administratívy Ct. j. zmenou riadenia jednotlivých častí spoločnosti), ale sú nutné
napr. zmeny v hospodárskom usporiadaní aj v tom, čo považujeme za zvyky, tradície,
kultúru.
Známe slovné spojenie "osobné je politické" sa stalo heslom druhej vlny feminizmu
predovšetkým v USA Zmazalo jasnú hranicu medzi verejnou a súkromnou sférou,
ktorá do veľkej miery defInovala hranicu medzi politizovateľným a nepolitizovateľ
ným, ako aj tým, čo sa opisovalo ako "mužské", a tým, čo sa opisovalo a považovalo
za "ženské". Ženy v čase druhej vlny feminizmu či hnutia za oslobodenie žien (pozri
kap. 2) svoju situáciu opisovali ako vylúčenie z verejnej sféry, ako vylúčenie z mož
nosti rozhodovať o všetkom tom, čo ovplyvňuje ich život. Feministické hnutie pou
kázalo na problémy, ktoré dlho neboli predmetom verejného záujmu, vnieslo ich do
verejnej diskusie a napokon sa usilovalo o ich nastolenie ako predmetu inštitucionálnej
politickej agendy. Zároveň rozširovalo chápanie politiky o aktivizmus aj na ,,nefor
málnej" či kultúrnej úrovni. Bez feministického aktivizmu by sa sotva stalo politic
kým problémom napr. násilie páchané na ženách, neplatená práca žien v domácnosti
alebo sexualita žien.
Pozrime sa bližšie na prvý prípad, na politizovanie násilia páchaného na ženách,
tak, ako sa oň usilovali feministické a ženské ľudskoprávne mimovládne organizácie
na Slovensku od konca 90-tych rokov. Viaceré z nich sa v rokoch 2001 - 2002 zdru
žili do Iniciatívy Piata žena, zorganizovali mediálnu kampaň a zabezpečili krízovú
telefonickú linku pre obete násilia páchaného na ženách (pozri kap. 11). Keď sa ná
silie páchané na ženách vďaka zápasom aj súčinnosti aktivistiek, aktivistov, mimo
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žien na trhu práce. Napokon ich podobu určila iná politická priorita - vytváranie
zamestnanosti: ,,zosúlad'ovanie ( ... ) sa v 90-tych rokoch stalo integrálnou súčasťou
európskej politiky zamestnanosti. Zosúlad'ovanie však odvtedy začalo slúžiť na legi
timizáciu flexibilných pracovných podmienok a nie na zmenu rodových vzťahov
v rodine." (Stratigaki 2004: 32.) Toto je jeden príklad kooptácie pôvodne feministic
kého pojmu a politickej vízie. Čo je podstatou a nebezpečenstvom kooptácie? "V koop
tačnom procese sa koncept samotný neodmietne, ale v politickom diskurze sa zmení
jeho pôvodný význam a ten sa používa ďalej pre účel iný, než bol pôvodný. (... ) Ko
optácia pracuje proti mobilizácii a vytváraniu tlaku zúčastnených strán a jednotlivcov
tým, že používa pôvodný aj transformovaný koncept ako alibi." (Stratigaki 2004: 36.)
Práve poznanie východísk dnešných rodových politík vo feministickej teórii a akti
mme môže byť nápomocné pri vzdorovaní procesu kooptácie. Ten treba zastaviť,
ak má byť predstava rodovej rovnosti skutočne napÍňaná.
Cieľom tohto predstavenia feminizmu a politiky bolo vysvetliť niektoré zo základ
ných analytických kategórií feministickej politickej a sociálnej fIlozofie a rodových
štúdií a poukázať tak na spôsoby premýšľania o možnostiach zmeny rodových vzťahov
v spoločnosti. Obsah príspevku nepokrýva stav súčasných diskusií vo feministickej
politickej teórii, verím však, že tento výklad objasnil aspoň niekoľko dôvodov, prečo
feministky a feministi protestujú proti súčasnému usporiadaniu rodových vzťahov,
a že podnieti premýšľanie o ďalších dôvodoch artikulovanej nespokojnosti s tým, čo je.
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Centrum rodových štúdií
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
vydalo novú knihu

Rodové štúdiá:
Súčasné diskusie, problémy a perspektívy
Editorky: Zuzana Kiczková – Mariana Szapuová

Čo je a čo nie je v poriadku s „rodovým poriadkom“
podľa autoriek tejto publikácie? Aký postoj zaujímajú
ku kľúčovým, niekedy aj kontroverzným témam, ktoré
sú v centre pozornosti rodových štúdií? Aké teoretické
a metodologické prístupy, aktualizované a transformované v domácom feministickom diskurze, vo svojich
textoch uplatňujú? Aké diskusie, problémy a perspektívy otvára táto publikácia v oblasti rodových štúdií (aj)
na Slovensku?
Vydanie učebnice rodových štúdií je výsledkom
dvoch desaťročí pôsobenia Centra rodových štúdií v Bratislave, ktorého hlavným cieľom bolo etablovať túto
oblasť ako samostatnú akademickú disciplínu. Vznik
publikácie predstavuje významný míľnik na ceste k sprístupneniu rodových štúdií nielen akademickej, ale aj
širšej verejnosti. Okrem toho, že je dosiaľ prvým „úvodom do problematiky“, zachytáva aj aktuálne problémy
a transformácie vnútri feministických teórií.
Práca má interdisciplinárny charakter: popri témach, ktoré tvoria „tvrdé jadro“ odboru rodových štúdií,
reflektuje aj rodové aspekty domáceho spoločenského
kontextu. Zámerom autoriek bolo prepojiť teoretické
reflexie a analýzy s praktickými otázkami každodenného života.
Autorský tím tvoria súčasné a bývalé členky Centra rodových štúdií na Filozofickej fakulte UK, ktoré svoje
odborné a pedagogické skúsenosti získavali na celouniverzitnom kurze Úvod do rodových štúdií, ktorý sa na pôde
Univerzity Komenského v Bratislave realizuje nepretržite od školského roku 1991/1992.
Obsah • isbn 978-80-223-2934-7 • 512 strán • 18,70 € • Publikáciu si môžete kúpiť v kníhkupectve Academia, v sieti kamenných kníhkupectiev Artforum alebo objednať v internetovom kníhkupectve Artforum.
Centrum rodových štúdií
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2, 814 99 Bratislava
Tel./fax: +421 2 5924 4146
http://crs.fphil.uniba.sk • genderstudies@fphil.uniba.sk

