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Anotace 
Tato diplomová práce se zabývá genderovou politikou v Srbsku od roku 2009 do současnosti 

(duben 2021). Časově je práce většinově zasazena do období, v němž Srbsko již bylo 

kandidátskou zemí do EU, která takto částečně ovlivňovala jeho vnitřní politiku. 

Z metodologického hlediska je práce vnitřní případovou studií. Cílem práce je odpovědět na 

otázku, zda se Srbsku povedlo úspěšně implementovat změny v oblasti genderové politiky 

nejen do svých zákonů, ale i do své společnosti a života srbských žen. Otázka je položena 

takto, jelikož není pochyb, že srbská genderová politika doznala během minulé dekády 

velkých změn; jejich efekt na společnost však zatím nebyl reflektován v odborné literatuře. 

Práce je postavená na teoretických východiscích týkajících se genderové rovnosti, 

rozšiřování EU a občanské společnosti. V úvodní části práce krátce shrnuje historický 

kontext genderové politiky Srbska a také EU jakožto referenčního rámce pro Srbsko. 

V hlavní části práce podrobně analyzuje genderovou politiku Srbska od podání oficiální 

přihlášky do EU až do letošního roku. Věnuje se legislativním a institucionálním změnám 

v genderové oblasti. Do analýzy jsou zařazeny také perspektivy občanské společnosti 

jakožto důležitého partnera jak pro EU, tak pro srbskou stranu. Na základě rámce 

vystavěného legislativní a institucionální analýzou srbské genderové politiky práce u třech 

témat (veřejný život, ekonomická situace a sociální situace) zkoumá, jak se pokrok Srbska 

na teoretické úrovni promítá v současné době do praxe. 

 

Annotation 

This thesis deals with gender policies of Serbia since the year 2009 until now (April 2021). 

The paper is mostly set in the period during which Serbia was a candidate country for the 

EU, which therefore already had significant influence on the interior affairs of Serbia. From 

the methodological point of view, a single-case study was utilized. More specifically, it takes 

the form of an internal case study. The aim of this thesis is to assess the impact of the changes 

in Serbia’s gender policy carried out in the selected time frame. The research question has 

been designed in this manner because it is undisputable that Serbia has indeed carried out 

many legal and institutional reforms; nevertheless, their consequences on the society have 

not yet been reflected in academic texts. The theoretical basis of this paper lies in gender 

equality, as well as EU enlargement and civil society literature. In the following parts of the 

thesis, the historical background of both Serbian and European gender policy is reviewed. 



 
 

 

The research itself focuses on an analysis of Serbian gender policy since 2009 at the legal 

and institutional level. The perspectives of civil society, regarded an important partner for 

both the EU and Serbian authorities, are also considered. Based on this legal and institutional 

framework the thesis further examines, on the example of three key topics (public life, 

economic position and social position), how has the theoretical progress manifested itself in 

the lives of Serbian women. 
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Úvod 

Genderová politika je jednou z oblastí, k nimž se v Srbsku výrazněji obrátila pozornost až 

ve 21. století. Ačkoliv se první opatření týkající se genderové rovnosti zaváděly již na jeho 

počátku, komplexnější změny s sebou přinesla až jednání o vstupu do EU. Snaha stát se 

členským státem EU v Srbsku kolísá a aktuálně není jednou z priorit vlády, přesto samotný 

proces přiblížení se členství Srbsko změnil. Vznikly nové vládní instituce zaměřené čistě na 

nové evropské agendy a jejich zdárnou implementaci do srbského práva. Jednou z nich je i 

genderová rovnost. EU zdůrazňovala nutnost dosáhnout značného pokroku Srbska mimo 

jiné i v této oblasti. Cílem EU bylo předejít opakování situace z předchozích vln rozšiřování, 

zejména v letech 2004 a 2007. S odstupem času nebyla spokojena s přístupem nových 

členských států k prosazování genderové rovnosti. Srbsko navíc bylo motivováno i jinými 

mezinárodními organizacemi. V návaznosti na přístup těchto aktérů je potřeba do celkového 

kontextu zahrnout nevládní organizace (dále NGOs), které jsou považovány za jedním 

z nástrojů ukotvení genderové rovnosti ve společnosti. Více než dříve měla být během 

přístupových jednání se Srbskem využívána jejich expertíza a dlouhodobá práce na poli 

genderové rovnosti.  

Předložená práce se zabývá genderovou politikou v samostatném Srbsku, časově je 

zasazena do období mezi lety 2009 (kdy Srbsko oficiálně podalo přihlášku do EU) až do 

dubna 2021. Cílem diplomové práce je analyzovat, jak se v kontextu přístupových jednání o 

vstupu do EU změnila genderová politika Srbska. Na základě sledování vývoje legislativy, 

institucí a dalších politických trendů práce zodpoví otázku, zda se Srbsku povedlo úspěšně 

implementovat změny v oblasti genderové politiky nejen do svých zákonů, ale přenést je i 

do své společnosti a života srbských žen. 

Práce se především zaměřuje na oblast politickou, s přesahem do každodenní praxe 

např. i v ekonomických či sociálních otázkách. Tento typ analýzy na případě Srbsko byl již 

proveden v rámci odborných textů, sahal nicméně pouze do roku 2016. Diplomová práce na 

ně navazuje a zároveň rozšiřuje téma o následky přijatých opatření v praxi. Jejich efektivitu 

lze podle mého názoru kvalitně hodnotit prostřednictvím analýzy stanovisek NGOs. Jejich 

pohled je důležitý z toho důvodu, že jsou relevantním partnerem jak pro srbskou vládu, tak 

pro EU. V Srbsku nabízejí NGOs alternativní přístup k silné centrální vládě. Předložená 

práce by měla přispět k pochopení role občanského sektoru v prosazování moderní politické 

agendy a k pochopení jeho role během přístupových jednání země o vstupu do EU. Práce se 
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zabývá aktuálním tématem a její závěry by mohly být částečně aplikovatelné i na další 

kandidátské země. 

Práce je rozdělena na pět částí. První kapitola představuje metodologii práce a 

analyzuje současný stav poznání. Ve druhé kapitole objasňuje používané koncepty 

(rozšiřování EU, genderová rovnost a občanská společnost se zaměřením přímo na NGOs). 

Dále jsou v práci krátce popsány dějiny NGOs v Jugoslávii a v Srbsku a vývoj genderové 

politiky EU, s důrazem na předchozí rozšiřování. Tato historická témata jsou zásadní pro 

pochopení současného stavu. Dále následuje analýza srbské genderové politiky mezi lety 

2009–2021. V této části detailně analyzuje legislativní i institucionální rámec pro pátou, 

závěrečnou část práce. Ta se věnuje tomu, jak srbské ženy pociťují následky genderové 

politiky ve veřejném životě, v oblasti ekonomiky a na své sociální pozici. 

Práce je založena na velkém množství primárních a sekundárních zdrojů. Klíčové pro 

tuto práci jsou oficiální dokumenty, ať již srbské strany či jejích mezinárodních partnerů. Ze 

všech nejdůležitější, i pro posouzení pokroku Srbska, je Gender Equality Report for Serbia, 

který pro EU vždy zpracovává vybraná srbská akademička. Podobné zprávy nicméně 

produkuje např. USAID nebo UNDP, a i jejich závěry jsou zohledněny. Jako prameny pro 

práci posloužily samotné zákony Srbska, jedním z nejdůležitějších je zákon z roku 2009 o 

rovnosti pohlaví (Zakon o ravnopravnosti rodova). Sekundární zdroje práce tvoří mnohé 

odborné publikace a také webové zdroje. K definici zásadních konceptů práce posloužila 

monografie Civil Society od Michaela Edwardse, zatímco k genderové rovnosti a přístupu 

k ní Gender and Civil Society in EU Policy Marjorie Lister a Maurizia Carboneho. Mnoho 

autorů se pak věnuje dějinám genderové politiky EU. Jednou z hlavních expertek je 

Emanuela Lombardo, z jejíchž textů část práce vychází. Politika EU však hraje spíše roli 

referenčního rámce a hlavní těžiště práce leží v srbské politice. Zásadnější pro tuto práci jsou 

proto texty autorů, kteří se věnují situaci občanské společnosti a genderu v jiných zemích 

střední a jihovýchodní Evropy, především cenné byly pro tuto práci texty Laury Lovin, která 

se systematicky věnuje situaci žen v postkomunistickém Rumunsku, nebo Katji Guenther. 

Ta ve svých textech hlouběji analyzuje výsledky vstupu středo a jihovýchodoevropských 

zemí do EU v oblasti genderové rovnosti a občanské společnosti. Stejnému tématu se 

věnovala i Olda Avdeyeva. Důležitou součást práce tvoří práce srbských autorů na téma 

NGOs, genderu i přístupu země do EU z mnoha kritických perspektiv. Ve větší míře byla 

využita srbská i mezinárodní média, která se věnovala genderové politice Srbska především 

od roku 2017. 
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V neposlední řadě tvoří zdroje samotné NGOs. Vzhledem k tomu, že EU často 

zdůrazňuje důležitost občanské společnosti, práce zohledňuje také reflexi zkušeností 

srbských aktivistek. Kontakty na členky několika z nich, povětšinou sídlící v Bělehradě, 

jsem mohla získat díky studijnímu pobytu v Srbsku, který byl bohužel zkrácen. Mírnou 

úpravou tématu a větším využitím webových stránek či dokumentů NGOs bylo možné 

perspektivu NGOs přesto do práce zahrnout. 
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1.Metodologie  
Vzhledem k tomu, že cílem práce je sledování vývoje a analýza výsledků politických 

procesů, vyplývá jako vhodnější metodologický přístup kvalitativní výzkum. Jan Hendl 

uvádí, že tento druh výzkumu lze definovat mnoha způsoby, zejména v protikladu 

k výzkumu kvalitativnímu. Absence kvantitativních parametrů není jediným odlišovacím 

znakem kvalitativního výzkumu.1 Důležitými znaky kvalitativního výzkumu jsou také jeho 

pružnost (výzkumník mění své původní hypotézy na základě nového poznání) a 

dlouhodobost (zejména pokud se jedná o práci v terénu).2 Hendl rozlišuje čtyři základní 

metody kvalitativního přístupu: pozorování, studium textů/dokumentů, interview, audio či 

videozáznamy.3 Co se týče výhod tohoto přístupu, jedná se o možnost podrobně zkoumat 

konkrétní fenomény na případech jedinců a skupin v kontextu; umožňuje také navrhovat 

teorie; reaguje na místní situace a podmínky; pomáhá při počáteční exploraci fenoménů Za 

nevýhody naopak považuje nemožnost zobecnit závěry výzkumu; obtížnější možnost 

provádět kvantitativní predikce; problematické testování hypotéz; časovou náročnost 

takového výzkumu; zaujatost výzkumníka.4 Pro potřeby této práce je tento přístup vhodný 

zejména proto, že jde o málo zpracované téma a že jsem měla možnost osobního kontaktu 

s některými aktéry práce. Hlavním prostředkem pro tuto práci představovalo studium 

dokumentů a rozhovory. 

Konkrétním výzkumným přístupem zvoleným pro tuto práci je jednopřípadová studie 

(single-case study), která představuje jeden ze základních designů kvalitativního výzkumu.5 

Předmětem analýzy je případ, tedy „dostatečně ohraničený aspekt historické epizody či 

dostatečně ohraničená historická epizoda sama o sobě“. Ohraničení může být časové nebo 

tematické, ideálně obojí.6 U této práce se jedná o genderovou politiku Srbska a vliv ze strany 

NGOs v období od roku 2009. Kořan odkazuje na Roberta Staka, který rozlišuje tři typy 

případových studií – interní, instrumentální a kolektivní. Tato práce je vnitřním případem, 

což znamená, že podstatou této studie je případ samotný a poznání jeho vnitřních aspektů. 

 
1 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace (Praha: Portál, 2005), 49–50. 
2 Ibid., 50. 
3 Ibid. 
4 Hendl, Kvalitativní výzkum, 52. 
5 Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“, in Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a 
mezinárodních vztazích, ed. Petr Drulák et al. (Praha: Portál, 2008,),30. 
6 Ibid., 32. 
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Jedná se o studii, která se využívá pro studium málo známých fenoménů.7 

Hlavní zdroj informací pro tuto práci jsou prameny a sekundární literatura, která 

zahrnuje od oficiálních dokumentů přes odborné texty po novinové články. Pro potřeby této 

práce byly navíc pořízeny tři hloubkové rozhovory se členkami srbské občanské společnosti. 

Respondentky byly původem Srbky. Bohužel počet respondentek měl být výrazně vyšší, 

nicméně situace pro provedení takového výzkumu nebyla příznivá. Kvůli pandemii nebylo 

možné strávit semestr, případně déle, studiem v Srbsku, čímž se omezil počet užitečných 

kontaktů, které jsem získala a s kterými jsem mohla pracovat. Zároveň s odstupem času od 

krátkého pobytu se navíc zajímavé kontakty vytrácely, stejně jako kontaktní osoby. Alespoň 

přes email jsem s žádostí o rozhovor oslovila mnoho NGOs (celkově přes 20), jež mi byly 

známé z odborné literatury i obecně ze srbského kontextu. 

Strategií pro oslovování organizací bylo pokrytí velkého množství okruhů genderové 

politiky. Jako potenciálně nepřínosnější byly vyhodnoceny Autonomni ženski centar 

(zastřešující organizace), Udrženje poslovnih žena Srbije (pracující ženy), Atina (uprchlice), 

Romska ženska mreža Republike Srbije (problematika pozice Romek), Novosadska ženska 

inicijativa (iniciativa proti domácímu násilí), MOTO (operní pěvkyně proti domácímu 

násilí), SOS Ženski centar Novi Sad (iniciativa proti domácímu násilí), Novinarke protiv 

nasilja (novinářky proti domácímu násilí) a Žena juga (sdružení aktivistek z jižního Srbska). 

Na žádosti o rozhovor přesto žádný zástupce organizací nereagoval. Zvlášť politováníhodné 

je, že se nepodařilo realizovat rozhovor s žádnou zástupkyní NGO, která by se zabývala 

menšinami nebo byla příslušnicí menšiny, neboť tento pohled by byl mimořádně cenný. 

Ke konkrétním respondentkám vedla cesta přes osobní kontakty. Nízký počet 

respondentek je nutné zdůvodnit také relativně úzkým kritériem profesního zaměření na 

genderovou problematiku. Mnoho dalších členů občanské společnosti z mého okolí jednak 

nebylo osloveno pro své zaměření na jiné téma, jednak se k tématu logicky nechtělo vyjádřit. 

Na druhou stranu respondentky tvrdily, že ve svém okolí neznají nikoho, kdo by se blíže 

zabýval genderovou problematikou, což naznačuje nízkou úroveň propojenosti různých 

organizací, ať už teritoriálně nebo sektorově. Tento problém by negativně ovlivnil efektivitu 

práce NGOs, ale v odborné literatuře jsem jej nezaznamenala, může proto jít jen o shodu 

náhod ve zkušenosti mnou vybraných žen. Jako vhodné respondentky byly vybrány tři ženy 

s velkými zkušenostmi z NGO sektoru. Alespoň jedna z nich se musela týkat genderové 

problematiky. Pro jejich anonymizaci bylo domluvené používání pouze iniciál a jako 
 

7 Kořan, „Jednopřípadová studie“, 34. 
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protiopatření vynechání zmínky o jejich současné práci (tyto informace znám). Ke vzniku 

této práce přispěly tři ženy (zde od nejmladší po nejstarší): 

 

o JC (28 let, Zaječar) – Interview bylo provedeno 4. února 2021. Tato 

respondentka byla mým přímým kontaktem a spojením na ostatní. První práci 

v NGO získala během vrcholu uprchlické krize v roce 2015. Od té doby 

pracovala ve dvou různých NGOs a dále se zaměřuje zejména na tato témata, 

včetně tématu integrace migrantů a uprchlíků v Srbsku. V současné době 

působí jako projektová manažerka pro bělehradskou NGO. 

o NN (29 let, Bělehrad) – Interview bylo provedeno 22. března 2021 jako 

poslední. Respondentka dříve pracovala s JC v té samé organizaci a obecně 

vzato měla širokou zkušenost s prací v neziskovém sektoru. Začala s ní 

v roce 2012, kdy byla náhodou oslovena kolegou z volební komise kvůli 

pozici v jedné NGO pracující s její komunitou na okraji Bělehradu. Pracovala 

v mnohých NGOs včetně genderových. Momentálně působí jako projektová 

asistentka v environmentální organizaci zabývající se kvalitou vzduchu 

v Bělehradě. Jejím hlavním zájmem jsou témata menšin; sama se svěřila 

s tím, že by ráda založila vlastní NGO. 

o MM (34 let, Bělehrad) – Interview bylo provedeno 12. února 2021. Také tato 

respondentka mi byla doporučena JC. Její expertizou bylo vzdělávání a 

v různých NGOs pracovala od začátku své profesní kariéry. Působila ve 

větších i menších organizacích na pozicích spojených zejména s mládeží, 

v různých oblastech. Aktuálně působí jako projektová manažerka 

v bělehradské pobočce mezinárodní environmentální organizace, ale v NGO 

sektoru skončila teprve měsíc před provedením rozhovoru. 

 

Provedené rozhovory byly vedeny přes platformu Skype a byly nahrávané. Respondentky 

samozřejmě daly s takovým vedením rozhovoru předem souhlas. Původní koncepce počítala 

se semistrukturovanými rozhovory. Pro první rozhovor bylo připraveno pět otázek přímo 

k tématu genderu a doplňující otázky týkající se zapojení dané ženy do občanského sektoru. 

Při vedení prvního rozhovoru se tento způsob neosvědčil. Otázky byly koncipovány příliš 

abstraktně, proto jsem přistoupila ihned k nestrukturovanému rozhovoru. S tímto přístupem 

jsem cíleně vedla další dva rozhovory. V rámci volnějšího rozhovoru mohly respondentky 
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lépe směřovat k cílovým oblastem a zároveň se samy dotkly oblastí, jež jsem dříve 

nepovažovala za významné. V některých případech, kdy daná žena neznala odpověď, jí byla 

mnou představena idea EU o daném tématu. Velmi často se stávalo, že na to konkrétní 

tvrzení poté reakce přišla, a pro respondentky (dle jejich slov) bylo zajímavé srovnání jejich 

zkušenosti s vnímáním situace zvnějšku. 

1.1. Analýza stavu poznání 
Tato diplomová práce se zakládá na dvou typech zdrojů – pramenech a sekundární literatuře. 

Téma genderová rovnost se celkově v odborné literatuře stává mainstreamovým, a to i ve 

spojení s EU a jejími politikami. V kombinaci genderové rovnosti s procesem europeizace a 

se Srbskem je zatím stav poznání zatím omezený. Jako základní problém při hledání zdrojů 

a podkladů pro teoretickou část práce se ukázalo malé propojení mezi těmito třemi oblastmi. 

Obecně řečeno většina autorů, kteří se tímto zabývají, do kontextu přidávají i NGOs. Nejde 

pouze o akademické texty, ale o takřka všechny materiály na téma genderu a Srbska. 

Samotná EU klade na NGOs velký důraz; jsou považovány za prostředek efektivní kontroly 

zavedení unijního práva týkajícího se rovnosti žen a mužů a jeho aplikaci v praxi. 

Většina textů pro teoretickou část je staršího data a často odkazuje spíše k vlně 

rozšiřování EU v roce 2004, případně ji zpětně hodnotí, a to jako neúspěšnou. Tento fakt, 

ačkoli se Srbska přímo netýká, definuje politiku EU vůči kandidátským zemím. Navíc 

mnohé z těchto textů jsou ovšem cenné pro své propojení vládního a neziskového sektoru. 

Z dosud zpracovaných textů jsou nejzásadnější studie, které se této problematice věnují 

v jiných zemích, např. v Rumunsku či Chorvatsku nebo na Balkáně všeobecně, neboť taková 

literatura o Srbsku v angličtině prakticky neexistuje. 

Při zpracování práce, jež se týká politiky, je velkou výhodou nezbytná existence 

mnohých úředních dokumentů i v angličtině. Výzkum proto mohl být především založen na 

všech typech oficiálních dokumentů. Ty tvoří základní korpus pramenů využitých pro tuto 

práci. Další výhodou práce s těmito dokumenty je také jejich vysoká aktuálnost – mnoho 

z nich je vydáváno každý rok. Ze strany EU šlo o počáteční zprávu o stavu země při zahájení 

přijímaní acquis communautaire a jednotlivé hodnotící zprávy přímo ohledně genderové 

rovnosti. Naprosto zásadní pro tuto práci je tzv. Gender Equality Report for Serbia z roku 

2016. Ten si nechala zpracovat Delegace EU v Srbsku, srbskou akademičkou Mirjanou 

Dokmanović, expertkou na právo v oblasti lidských práv a genderové rovnosti, momentálně 

působící na Institutu sociálních studií v Bělehradě. Předtím byla jejich autorkou Ivana 
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Krstić, profesorka na Právnické fakultě Univerzity v Bělehradě. Dokmanović je 

spoluautorkou srbské strategie pro genderovou rovnost pro aktuální období, tedy léta 2016–

2020. 

Ve všech strategiích se můžeme na mnoha místech dočíst o významu NGOs a jejich 

zásadní roli v prosazení změn v Srbsku. Ze strany Srbska jsem pracovala např. s jeho 

ústavou a se zněními příslušných zákonů ohledně genderu. Klíčovým počátečním bodem je 

rok 2009 a tehdy přijatý zákon o genderové rovnosti (Zakon o ravnopravnosti polova, 

Službeni glasnik RS, br. 104/2009) a jeho další verze (Zakon o ravnopravnosti rodova), 

ačkoli zatím pouze ve verzi návrhu. Další materiály zahrnují reporty ze srbské strany pro EU 

ohledně stavu genderové rovnosti v zemi. Díky tomu, že Srbsko je v procesu jednání o 

vstupu do EU, jsou zvýšené nároky na jeho transparentnost. Alespoň v tomhle ohledu ji 

Srbsko opravdu dodržuje, většina dokumentů je proto snadno přístupná. Přesto se našlo 

mnoho odkazů, zejména těch citovaných v různých reportech, které již nefungovaly. Jednalo 

se především o odkazy na anglické dokumenty, v případě srbských bývalo vše v pořádku. 

Dalším zásadním zdrojem pro zpracování práce je aktuální USAID/Serbia Final 

Gender Analysis Report 2020, který byl publikován loni v květnu. Díky jeho datu vydání 

obsahuje nové skutečnosti. Jeho největší přínos pro tuto práci spočívá ve způsobu 

zpracování. USAID jakožto americká agentura klade větší důraz na občanskou společnost, 

proto je částečně založen na rozhovorech se členy NGOs. Marija Babović, editorka reportu, 

je profesorkou na Filosofické fakultě Univerzity v Bělehradě a zaměřuje se na ekonomické 

aspekty genderu, které jsou v reportu podrobně zpracované. Podobné reporty vydávají i jiné 

mezinárodní organizace jako UNDP (report ohledně původního znění Zákona o rovnosti 

pohlaví z roku 2009) nebo UN Women, ale žádný z nich nebyl takto podrobný a zároveň 

aktuální. 

V rámci pramenů využívá práce navíc novinových článků. Ty jsou využity pro 

nejnovější zprávy ohledně genderových otázek v Srbsku. Genderové otázky se v médiích 

rozšířily zejména po jmenování Any Brnabić premiérkou v kombinaci s otázkami ohledně 

pozice LGBT komunity v Srbsku. V srbských mainstreamových médiích (Blic, N1) se 

genderová problematika většinou zpracovává pouze na úrovni diskuse o příslušných 

zákonech, zatímco menší média analyzovala navíc vliv těchto zákonů na praktický aspekt 

života srbských žen/členů LGBT komunity. Díky Brnabić se srbská genderová politika 

prosadila také do zahraničních médií. V tomto případě texty spadají zhruba do dvou 

kategorií: pochvalné (Bloomberg) či extrémně kritické (DW). Posledním pramenem jsou 
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provedené rozhovory, jimž se věnuje samostatná kapitola. 

Co se týče sekundární literatury, k dispozici je jí zdánlivě více než dost. Většina z ní 

se týkala jednoho tematického okruhu: občanské společnosti, europeizace, vývoje genderové 

rovnosti v EU, situaci NGOs v Srbsku nebo v jiné zemi. Tento fakt byl překvapivý zejména 

při zjištění, jak moc se tyto sféry propojují přímo v srbských i evropských oficiálních 

dokumentech. K dispozici nicméně nejsou zdroje, které propojují sféry zájmu této práce, 

proto bylo nutné při jejím psaní poznatky vzájemně kombinovat a doplňovat. V získání 

lepšího povědomí o situaci pomohly studie věnující se této problematice např. v Rumunsku 

nebo v zemích střední Evropy (od České republiky až po Maďarsko). Na tyto země jsou jako 

na stávající členy kladeny jiné nároky, proto jejich zkušenost není na srbskou realitu plně 

aplikovatelná. Navíc podmínky, se nimiž se ze strany EU Srbsko potýká, jsou do velké míry 

definované právě rozšířeními z let 2004 a 2007. 

Prvním krokem při psaní bylo ujasnit si přesnou terminologii, která bude v práci 

použita. Vnímání občanské společnosti vychází z monografie Michaela Edwardse nazvané 

prostě Civil Society a publikace Non-Governmental Organizations and Development od 

Davida Lewise a Nazneen Kanji. Tyto publikace nabízejí základní přehled o tématu, obě se 

věnují spíše rozvojovým, mimoevropským zemím. Další dílčí informace obsahovaly články 

věnující se konkrétním tématům, které se v úvodu věnují kontextu problematiky. Takto jsem 

se dostala např. k článkům Dani Marinove nebo Marka Mikuše, jež podrobně vysvětlují 

aspekty práce NGOs v post-socialistických zemích z mnoha úhlů pohledu (vhodná agenda, 

působení domácích vs. zahraničních NGOs, role zahraničního financování atd.) Kromě čistě 

akademických textů byly pro práci použity definice pro koncepty občanské společnosti, 

NGOs a genderové politiky podle mezinárodních organizací. Hlavním výchozím bodem 

byly v tomto případě OSN a EU (a její struktury, např. Evropský institut pro genderovou 

rovnost, dále EIGE), ale také organizace, jejichž definice nebo terminologie jsou odlišné. 

Obdobné hledání definic a používaných termínů bylo provedeno i v srbském kontextu, zde 

spíše na základě webových stránek ministerstev či přímo zákonů. 

Zadruhé bylo nutné zaměřit se na literaturu týkající se genderové rovnosti. Dobrým 

odrazovým bodem je článek Yasmin Ergas. V něm je popsán kontext vytváření genderových 

politik v OSN, na nějž pak navázaly i genderové politiky EU. Tímto tématem se zabývá 

nejvíce italská socioložka působící ve Španělsku, Emanuela Lombardo. Při zkoumání tohoto 

tématu se jejím pracím nelze vyhnout. Dějiny přístupu k genderové politice jsem proto 

zpracovávala na základě jejích studií. Lombardo na toto téma psala z několika úhlů pohledu, 
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nejčastěji zdůrazňuje Světovou konferenci žen v Pekingu v roce 1995. Pro sepsání přehledu 

o vývoji genderové politiky EU byl nejvíce užitečný její článek „Taming the Male 

Sovereign? Framing Gender Equality in Politics in the European Union and the Member 

States“ z publikace Multiple Meanings of Gender Equality, do níž Lombardo přispěla hned 

několikrát. Bohužel se časově věnuje víceméně pouze období do roku 2004, do největšího 

rozšíření EU. Stejnou problematikou se zabývá článek Jill Rubery. V rámci mých zdrojů se 

gender mainstreaingu kromě nich věnuje Jacqui True s Michaelem Mintromem, ale 

neomezují se pouze na kontext EU. Dohromady tyto články poskytly kvalitní historický 

přehled. Přesto bylo překvapivé, že je složité najít texty o genderové politice EU novější než 

z roku 2005. 

Důležitou roli v mém výzkumu sehrály případové studie věnující se jiným zemím, než 

je Srbsko. Pro komparaci nesmírně zajímavým textem byl i článek Daniely Melo týkající se 

Portugalska („The European Union, Executive Politics and the Women’s Movement in 

Portugal: The Consequences of Europeanization, 1986 to the Present“). Ačkoli Melo 

popisuje mj. situaci před rokem 1986, v několika dílčích ohledech je situace se Srbskem 

analogická – jedná se o situaci v oblasti genderové rovnosti po pádu totalitního režimu a 

před vstupem do EU. Samozřejmě je nutné si uvědomit, že v době vstupu Portugalska byla 

genderová politika opravdu okrajovou záležitostí. Navíc v portugalském případě byla 

výchozí situace pro ženy mnohem horší (během Salazarova režimu neměly ženy jako takové 

takřka žádná práva, vše záviselo na jejich příbuzných či manželech). Portugalsko jistě není 

hlavní zemí, k níž se lze v případě Srbska vztahovat. Více se nabízí např. srovnání s Řeckem, 

které bylo v podobné situaci jako Portugalsko. Také v Řecku byly položeny první základy 

genderové politiky až ve druhé polovině 70. let. Jak poznamenává Maria Karamessini ve své 

kapitole „Gender Equality and Employment Policy“ ve studii Social Policy Development in 

Greece, ženské hnutí v Řecku bylo silnější než ve výše zmíněném Portugalsku (nebo 

v Jugoslávii). Nevěnovalo se nicméně tolik otázkám trhu práce, což byla sféra, v níž Řecku 

pomohl právě vstup do EU. U obou zemí je nutné zvážit, že vstupovaly do EU dávno před 

zavedením Kodaňských kritérií, a nároky na ně proto byly relativně nižší. 

Zaměřila jsem se proto hlavně na země střední a východní Evropy, které už si prošly 

procesem vstupu do EU, jednalo se např. o mnohopřípadovou studii týkající se střední 

Evropy (bývalé Východní Německo, ČR, Polsko a Maďarsko) od Katji Guenther, nazvanou 

„The Possibilities and Pitfalls of NGO Feminism: Insights from Postsocialist Eastern 

Europe“. Guenther odhaluje velké rozpory mezi tím, co od postsocialistických zemí 
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očekávaly západní feministky a co bylo v těchto zemích skutečně potřeba (např. poskytování 

ženám určitých služeb, jež stát nebyl schopen zařídit). Poznamenává, že aktivity NGOs 

v tomto regionu nesměřovaly ke strukturálním změnám ve společnosti. Feminismus byl 

takto v těchto zemích podle ní mainstreamizován pouze v rámci státní správy. Hlavní 

implikace jejího článku pro tuto práci je, že EU si předsevzala, že při dalších rozšiřováních 

(po roce 2004) se již nebude opakovat situace povrchního převzetí acquis. S podobným 

závěrem přichází Olga Avdeyeva v textu „States’ Compliance with International 

Requirement: Gender Equality in EU Enlargement Countries“. Avdeyeva se věnuje na rozdíl 

od Guenther spíše institucionální rovině problému, ačkoli se zabývá i samotným 

feministickým hnutím. Věnuje se vlivu politického systému i neformálních politických 

aktérů na genderovou politiku, stejně jako vlivu stranické ideologie na přijímání kvalitní 

genderové legislativy. 

Pro doplnění Guenther a Avdeyevy byly využity i jiné zdroje týkající se konkrétních 

případů europeizace. Hlavně se jedná o Maďarsko, Rumunsko a další státy Balkánu, 

respektive o články Tamáse Dombose et al, Laury Lovin nebo Anne Jenichen. Dombos 

sleduje na Maďarsku trendy, kvůli nimž začala EU klást větší důraz na udržitelnost a 

celkovou kvalitu reforem genderové rovnosti v kandidátských zemích. Maďarští politici 

totiž ihned po vstupu do EU přestali na otázky genderu klást důraz, zejména se silnější pozicí 

konzervativních vlád. Laura Lovin se zabývala tím samým tématem v kontextu Rumunska, 

setkala se ale ještě s větší kritikou „zaostalosti“ rumunského feminismu ze strany Západu. 

Kritika zaznívala nejen ze strany představitelek ženského hnutí, ale také od oficiálních 

představitelů. Lovin upozorňuje, že při zkoumání civilní společnosti je nutné zaměřit se 

kromě NGOs i na neorganizované aktivity, jež hrají v Rumunsku větší roli než organizace 

jako takové. Zásadní je podle ní pro Rumunky přeshraniční spolupráce. Oba texty kritizovaly 

očekávání západního feminismu od ženských hnutí v době po roce 1989. Anne Jenichen se 

zabývala celkově státy Balkánu. Ve svém textu porovnává kontext všech západobalkánských 

zemí a upozorňuje na rozdíly v přijetí klíčových zákonů pro posun zemí v genderových 

otázkách. Jenichen uvádí, že v tomto ohledu bylo Srbsko pozadu, zatímco Bosna a 

Hercegovina byla v „premiantem“. 

Hlavní okruh zdrojů se pochopitelně týkal Srbska. Ani zde nebyla literatura příliš 

aktuální, což svědčí o odsunutí tématu do pozadí. V první dekádě 21. století vzniklo nicméně 

mnoho článků zabývající se tehdy nově se rozvíjející občanskou společností a možností 

vstupu Srbska do EU. Z naprosté většiny výzkumů (Grødeland et al, Listhaug apod.) 
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vychází, že srbská společnost příliš NGOs nevěřila. Tyto výsledky souvisejí s tím, že byly 

tehdy NGOs novou (politickou) silou, s níž občané východoevropských zemí neměli osobní 

zkušenost. Naopak autoři novějších textů se již setkali s mnohem pozitivnějším vztahem 

k nim, nejčastěji u lidí, kteří mají s nějakou organizací osobní zkušenost (Danković & 

Pickering). Tento vztah ale záleží také na přístupu NGOs samotných k lidem, nikoli jen 

naopak. Co se týče pochopení politických procesů přebírání acquis communautaire 

v Srbsku, k předběžné analýze pomohl článek Ignjatović a Bosković „‘Are We There Yet?‘ 

Citizens Of Serbia And Public Policy On Gender Equality Within The EU Accession 

Context“. Tento článek je relativně nový (2013), ale zároveň napsaný již s určitým odstupem 

od zahájení jednání o vstupu Srbska do EU. Autorky pozorovaly již krátce po začátku 

procesu problémy ve státní správě a hloubce přijatých reforem, stejně jako Miloš Djindić a 

Dragana Bajić, kteří se věnují té samé problematice více obecně. Na problém nedokonalých, 

povrchních reforem upozorňovala EU už při svých dřívějších rozšiřováních a snažila se o to, 

aby nové členské země daná pravidla opravdu přijaly. Pozitivní podle všech zmíněných 

článků naopak je velké zapojení NGOs do procesu přijímání a tvorby nových zákonů. 

Využity byly i srbské zdroje. Kvůli přerušení studijního pobytu bylo nutné hledat 

články v databázích, bez snadnějšího přístupu přes Univerzitu v Bělehradě. Mnoho původně 

srbských autorů publikuje již anglicky, což je pohodlnější a přístupnější mezinárodnímu 

publiku obecně. Oficiální dokumenty bývají také k dispozici i v angličtině, ačkoli 

v některých případech se prokázalo, že jsou srbské zdroje podrobnější (např. průzkumy 

veřejného mínění zveřejňované Ministerstvem pro evropskou integraci). Nejčastěji jsem se 

setkala s texty autorů působících na Univerzitě v Bělehradě, na Univerzitě v Novém Sadu 

nebo nejčastěji mimo Srbsko. Součástí práce jsou přesto texty v srbštině, např. dva články 

zaměřené přímo na ženské zástupce občanské společnosti v Srbsku. Dále práce využívá 

mnoho webových stránek v srbštině – od webů ministerstev přes weby vybraných NGOs. 

Také jejich dokumenty obvykle jsou psány v srbštině. 

V souhrnu existuje mnoho odborné literatury i politických dokumentů na téma 

genderové politiky a NGOs v kontextu EU, málokteré z nich se ovšem zaměřují na propojení 

těchto tří okruhů, které spolu úzce souvisejí. Částečně byla zkoumaná literatura starší, než 

by bylo vhodné. To umožnilo na některé fenomény nahlížet již s časovou prodlevou, 

zejména problematiku zpřísnění požadavků EU na kandidátské země v oblasti genderové 

politiky. Na druhou stranu pro práci bylo využito mnoho velmi aktuálních zdrojů, z roku 

2020 či 2021. Díky jejich propojení bude práce moci lépe zodpovědět výzkumnou otázku. 
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2.Teoretická východiska 
V této diplomové práci se snoubí tři okruhy: rozšiřování EU, genderová rovnost (gender 

equality) a občanská společnost. EU jako aktér i objekt práce může být přesně vymezen, 

jakkoli jednání o vstupu bývají složitá. Naproti tomu genderová rovnost a občanská 

společnost jsou koncepty, které mohou být vnímány různě. Pro potřeby této práce je proto 

třeba je konkrétně definovat, abych s nimi mohla konzistentně pracovat. Vzhledem 

k různorodosti přístupů jsem se rozhodla pracovat zejména s definicemi používanými EU a 

OSN. Tyto organizace by teoreticky mohly vytvořit všeobecně přijaté vymezení daných 

jevů, přesto je třeba je doplnit o některé další prvky, které dodávají jiné organizace (WHO, 

WEF, samotných NGOs) nebo odborná literatuře. Z těchto zdrojů bude složeno výsledné 

pojetí genderové rovnosti a občanské společnosti pro potřebu předložené práce. 

2.1. Rozšiřování EU 
Proces rozšiřování tvoří základní politiku EU. Na základě Smlouvy o Evropské unii se může 

přihlásit o členství v EU „jakákoli evropská země, pokud respektuje demokratické hodnoty 

EU a je oddaná jejich prosazování“. Pokud je přihláška daného státu úspěšná, dostává status 

kandidátského státu. Prvním krokem je splnění tzv. Kodaňských kritérií definovaných v roce 

1993. Země musí mít: 1) stabilní instituce garantující demokracii, vládu práva, lidská práva 

a ochranu menšin; 2) funkční tržní ekonomiku a kapacity vyrovnat se s konkurencí a tržními 

silami v EU; 3) schopnost přijmout a efektivně implementovat členské závazky, včetně cílů 

politické, ekonomické a monetární unie.8 V případě rozšíření EU směrem na Západní Balkán 

se jako podmínka přidal Stabilizační a asociační proces (SAP), jenž spočívá v rozvoji 

přeshraniční spolupráce a v normalizaci vzájemných sousedských vztahů.9 

Následná jednání o vstupu probíhají na mnoha úrovních zároveň, za EU vystupuje 

jako hlavní orgán Evropská komise (EK), za kandidátský stát jeho vláda. Probíhá 

vyhodnocení právních předpisů kandidátského státu, načež jednání dále postupují metodicky 

podle tzv. acquis communautaire (společného práva EU; dále acquis). Při posledních vlnách 

rozšíření EU bylo acquis nejčastěji rozděleno na kapitoly, v jejichž rámci bylo státy 

 
8 „Conditions for Membership“, Conditions for Membership, Evropská komise, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en (staženo 19. listopadu 
2020). 
9 Ibid. 
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postupně přijímáno.10 Postup v implementaci acquis do národních legislativ EU průběžně 

monitoruje, hodnotí a určuje tempo procesu a informuje o něm i Radu EU a Evropský 

parlament. Zároveň z hodnotících zpráv EK získává daná země zpětnou vazbu. Celkový 

proces bývá různě dlouhý, samozřejmě záleží na stavu dané země i ostatních okolnostech.11 

Na tomto místě je potřeba zmínit dva principy úzce spojené se vstupem středo- a 

jiho- východoevropských zemí do EU, europeizaci (někdy i europeanizaci) a kondicionalitu. 

První z nich, europeizaci, definoval Claudio Radaelli, profesor politologie na UCL a jeden 

z nejznámějších teoretiků europeizace v roce 2003. Podle něj jde o „proces konstrukce, 

šíření a institucionalizace formálních a neformálních pravidel, procedur, politických 

paradigmat, … sdílených pravidel, definovaných a vystavěných v procesu tvorby veřejné 

politiky EU a poté přijaté do logiky domácího diskurzu, identit, politických struktur a politik 

[dané země].“12 Později byla Radaelliho teorie europeizace upravena Kyriakem 

Moumoutzisem. Tento autor působí na London School of Economics a také věnuje teorii 

europeizace. Ve svém článku z roku 2011 tvrdí, že v současné době by měla být europeizace 

definovaná jako „proces inkorporace do domácího (národního a sub-národního) diskurzu, 

politických struktur a veřejných politik, procedur, politických paradigmat, stylů, způsobech 

jednání a sdílených norem, které jsou nejprve definované na úrovni tvorby politiky EU.“13 

Obě definice, jakkoli složité, popisují nejlépe většinu aspektů procesu. Europeizaci na jejím 

základě můžeme aplikovat jak na členské země, tak na potenciální členy EU. Rozdíl mezi 

těmito skupinami zemí lze do jisté míry pozorovat v přístupu k europeizaci. V případě 

členských zemí můžeme hovořit často o přístupu zdola-nahoru (bottom-up approach; 

uploading). Tím rozumíme vliv jednotlivých členských zemí na politiku EU. 

V kandidátských zemích se nejčastěji aplikuje přístup shora-dolů (tzv. top-down approach; 

downloading). Ačkoli EU většinu opatření přijímá soft formou (kandidátské státy 

dobrovolně plní své závazky na základě atraktivity EU jako instituce), existují také tvrdší 

nástroje, jimiž lze europeizaci dosáhnout. 

Způsob přijímání nových, europeizovaných pravidel se často odehrává v souladu 

 
10 „Steps Towards Joining“, Steps Towards Joining, European Commission, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/steps-towards-joining_en (staženo 21. listopadu. 
2020). 
11 Ibid. 
12 Claudio Radaelli, „The Europeanization of Public Policy“, in The Politics of Europeanization, ed. Kevin 
Featherstone a Claudio Radaelli (Oxford: Oxford University Press, 2003), 30. 
13 Kyriakos Moumoutzis, „Still Fashionable Yet Useless? Addressing Problems with Research on the 
Europeanization of Foreign Policy“, Journal of Common Market Studies 49, č. 3 (2011): 612, 
https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2010.02146.x (staženo 23. 4. 2021). 
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s druhým principem, kondicionalitou. Ta se využívá v mezinárodních vztazích k dosažení 

konkrétních cílů subjektu, který jí podmiňuje jisté výhody pro svou protistranu. Mimo 

kontext EU ji hojně využívají např. Spojené státy (mj. i přes činnost agentury USAID) u 

poskytování humanitární pomoci výměnou za reformy státní správy. EU ji aplikuje na 

rozšiřování ve smyslu, že odměnou za dodržení Kodaňských kritérií a přijetí acquis 

následuje možnost členství. U států mohou existovat také specifické podmínky (např. u 

Srbska je to vyřešení sousedských vztahů, zejména otázky Kosova).14 Další stanovenou 

podmínkou EU je samozřejmě navíc souhlas všech dalších členských států a souhlas občanů 

kandidátského státu, ať už skrz souhlas parlamentu nebo uspořádání referenda.15 

Úspěšnost kondicionality je zejména v případě jihovýchodní Evropy diskutabilní. 

Mnoho autorů zpochybňuje její přínos pro balkánské země, někteří dokonce hovoří o 

kontraproduktivitě vstupu EU do regionu. Např. Tanja Börzel a Thomass Risse už v roce 

2004 napsali, že zapojení EU jen přidalo na složitosti politické situace balkánských zemí.16 

S tímto názorem souzní i Elyse Wakelin, expertka na evropské právo. Ta navíc dodala, že se 

zdá, že schopnost EU ovlivnit pomocí kondicionality další státy po letech 2004 a 2007 

klesla.17 Tento jev souvisí se samotnou podstatou kondicionality, tedy že za „ústupky“ (v 

tomto případě reformy) musí přijít odměna (definovaná jako členství v EU). V případě zemí 

západního Balkánu se tato incentiva v některých případech přestává jevit uvěřitelnou (např. 

případ Bosny, který analyzuje Wakelin).18 Z toho důvodu ani snaha dodržovat požadavky 

EU není tak velká jako v případě zemí z rozšíření z roku 2004/2007. To ovšem neznamená 

naprosté zastavení reforem požadovaných EU. V rámci procesu totiž stále existuje mnoho 

dílčích cílů, kterých chtějí země dosáhnout (v případě Srbska byl klíčový např. bezvízový 

styk se zeměmi EU, v případě zemí Východního partnerství šlo např. o usnadněný vstup na 

trh EU). 

2.2. Genderová rovnost 
Genderová rovnost je obtížně definovatelný koncept. V českém jazyce je navíc 

problematické, že neexistuje ekvivalent, který by ho přímo vystihl. V některých zdrojích se 

 
14 Elyse Wakelin, „EU Conditionality: An Effective Means for Policy Reform?“ E-International Relations, 
publikováno 1. listopadu 2013, https://www.e-ir.info/2013/11/01/eu-conditionality-an-effective-means-for-
policy-reform/ (staženo 17. listopadu 2020). 
15 „Conditions for Membership“. 
16 Tanja Börzel, Thomas Risse, „One Size Fits All! Promotion of Human Rights, Democracy and the Rule of 
Law“, příspěvek na konferenci Workshop on Democracy Promotion 4 (2004) (staženo 15. listopadu 2020). 
17 Wakelin, „EU Conditionality“. 
18 Ibid. 
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uvádí jako český překlad „rovnost pohlaví“, případně „rovnost žen a mužů“.19 Význam slova 

gender, používané i v češtině, je odlišné od „pohlaví.“ Zatímco „pohlaví“ v češtině 

používáme spíše pro naznačení fyziologických a biologických rozdílů mezi ženami a muži, 

pojem „gender“ znamená tzv. sociální pohlaví.20 Genderem rozumíme spíše připsané 

charakteristiky pro obě pohlaví. Vnímání genderu se také liší kulturně, geograficky nebo 

historicky. Jinými slovy, gender vzniká vývojem mezilidských vztahů a není biologicky 

determinován.21 Ačkoli je spojení slov gender a equality silné a běžně zažité, v jinak českém 

textu se jeví nepatřičně. Tento text bude proto pracovat s pojmem genderová rovnost, neboť 

slovo gender je pro jeho správné vyznění klíčové. Pro úplnost je nutné doplnit, že existují i 

jiné termíny označující tento „ideální stav“ společnosti. Např. Světové ekonomické fórum 

(WEF) pracuje s pojmem „gender parity“.22 Jeho pojetí je zvlášť podstatné, protože 

každoročně představuje svůj vlastní Gender Parity Index, v němž zahrnuje všechny země 

světa.23 U ostatních organizací (WB, IMF, UN Women) převládá „gender equality“. 

 Genderová rovnost je v očích feministek/feministů a stále častěji také 

demokratických politiků cílem, jehož je třeba dosáhnout. K genderové rovnosti se hlásí 

mnoho organizací i států; pro každý z nich však genderová rovnost představuje něco jiného. 

OSN, pro niž je pátým cílem tzv. cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals; 

dále SDGs), uvádí, že „není jen základním lidským právem, ale nutným základem 

prosperujícího a udržitelného světa“.24 OSN se zaměřuje na právní a sociální aspekty 

genderové rovnosti – vyrovnání postavení mužů a žen v očích zákona, boj proti násilí na 

ženách a boj za vzdělání dívek po celém světě. Navíc je cílem OSN např. i ustavení 

neutrálního (respektive všezahrnujícího, tzv. gender-inclusive) jazyka, aby se odstranila 

diskriminace obecně i a apriorní diskriminace.25 Webové stránky OSN i jejích SDGs, které 

jsou v angličtině, využívají termín gender, naopak slova „žena“ a „muž“ se v jejich článcích 

 
19 „Rovnost žen a mužů“, Evropská komise, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/gender-equality_cs (staženo 10. listopadu 2020). 
20 „Gender: Základní pojmy“, Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy (staženo 
15. listopadu 2020). 
21 Ibid. 
22 „Mind the 100 Year Gap“, World Economic Forum, publikováno 16. prosince 2019, 
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality (staženo 16. 1listopadu 
2020). 
23 „Insight Report: Global Gender Gap Report 2020“, World Economic Forum, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf (staženo 16. listopadu 2020). 
24 United Nations’ Sustainable Development Goals, „Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower all 
Women and Girls“, staženo 12. listopadu 2020, https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-
equality/. 
25 „Gender Equality“, United Nations, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/gender-equality (staženo 
12. listopadu 2020). 
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na toto téma vyskytují zřídka. Přesně naopak je to v případě webu Evropské komise (EK), 

jenž je dostupný kromě angličtiny ve všech oficiálních jazycích EU včetně češtiny. EK 

využívá pojem „gender equality“, ale v české verzi pracuje s pojmem „rovnost žen a mužů“, 

podobně jako s analogickým pojmem v dalších jazycích.26 V srbštině se podobně jako 

v češtině rozlišují pojmy pol (biologické pohlaví) a rod (gender). Užívání slova rod zatím 

není mimo příliš rozšířené a většina zákonů, včetně prvního zákona zabývajícího se touto 

problematikou, nadále pracuje se slovem pol.27 

U EU je na rozdíl od OSN patrný důraz na rovné postavení žen a mužů v oblasti 

pracovního trhu. To je agenda v oblasti genderové rovnosti, s níž EU začala pracovat jako 

první. Dále EU jako jeden ze svých cílů uvádí „rozšíření rovnosti žen a mužů mimo hranice 

EU“.28 V současné době je převažující metodou k prosazení genderové rovnosti tzv. gender 

mainstreaming. Tím se rozumí integraci genderové perspektivy do všech kroků tvorby 

politik – od přípravy až po jejich prosazování v praxi.29 EU sama pro sebe svá kritéria pro 

genderovou rovnost definuje pomocí tzv. Indexu genderové rovnosti (Gender Equality 

Index; GEI), tvořeného EIGE. Ten měří situaci v jednotlivých členských státech na základě 

sedmi ukazatelů: práce (účast, segregace, kvalita pozic), násilí (prevalence, vážnost, možnost 

nahlásit), zdraví (status žen, přístup ke zdravotní péči), čas (čas obětovaný rodině naproti 

času pro sebe), peníze (přístup ke zdrojům, ekonomická situace), moc (politická, 

ekonomická, sociální), vzdělání (přístup a segregace). Podle GEI pro rok 2020 

v rámci dnešních členů EU je nejlepší situace ve Švédsku, a naopak nejhorší v Řecku. 

Všeobecně lze pozorovat mnohem nižší skóre u zemí, které se staly členy EU v 21. století, 

snad s výjimkou Slovinska.30 

Zmíněná pojetí genderu také definují, co se obecně čeká od vlád a od ženského hnutí. 

Zde dochází ke střetu názorů západních a místních feministek. Rozporu v západním a 

východním přístupu se od 90. let věnuje postmoderní feminismus. Ten má několik dalších 

proudů, nicméně zakládá se právě na kritice pojetí západní zkušenosti jako jediné vhodné 

možnosti dalšího vývoje. Přesto, že jeho nejznámější představitelky pocházejí ze zemí tzv. 

třetího světa (např. Chandra Mohanty, indicko-americká socioložka a teoretička 

 
26 „Rovnost žen a mužů.“ 
27 Sanja Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji: stanje i perspektive (Beograd: Institut za kriminoložka i 
socioložka istraživanja, 2016), 25. 
28 „Rovnost žen a mužů“. 
29 „What is gender mainstreaming“, European Insitute for Gender Equality, https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming (staženo 30. dubna 2021). 
30 „Gender Equality Index 2020“, European Institute for Gender Equality, https://eige.europa.eu/gender-
equality-index/2020 (staženo 13. listopadu 2020). 
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postkoloniálního a transnacionálního feminismu), mnoho jeho charakteristik můžeme 

pozorovat i v názorových proudech feminismu ve východní Evropě. Přístup postmoderního 

feminismu k genderové rovnosti a snaha o zohlednění i ne-západních perspektiv se bude 

odrážet v této práci, zejména s ohledem na specifické potřeby srbských žen, které vycházejí 

ze zkušenosti mnoha let socialistické diktatury i z následných válek. 

2.3. Občanská společnost 
Občanská společnost, stejně jako genderová rovnost, má mnoho významů. Běžně je 

označována za třetí sektor společnosti. Podle definice OSN je: „[občanská společnost] třetí 

sektor společnosti … sestává z CSOs (civil society organizations – organizace občanské 

společnosti) a NGOs“.31 Michael Edwards, jeden z předních britských teoretiků občanské 

společnosti, zasadil začátek rozvoje občanské společnosti ve světě do 80. let. Edwards 

identifikuje i zásadní důvody, proč právě tehdy: pád komunistických režimů, nespokojenost 

s dřívějšími politickými a ekonomickými modely a nárůst počtu CSOs a NGOs.32 Občanská 

společnost hraje podle něj velkou roli ve třech propojených oblastech: ekonomické, politické 

a sociální. Ekonomická role spočívá v poskytování služeb souvisejících s blahobytem 

(rekvalifikační kurzy, náhrada slabého státu v oblasti sociální podpory). Politická role pak 

znamená, že občanská společnost funguje jako protiváha institucionalizované politiky a 

zároveň dohlíží na aktéry a politické procesy (transparentnost, zodpovědnost, vláda práva).  

Sociální role souvisí s podporou kultury a také vzdělání, hlavně vzdělání v oblasti politiky.33 

S občanskou společností se pojí mnoho dalších termínů a druhů aktivit spadajících 

do jejího rámce. Souvisejí s ní např. i běžně známé pojmy jako dobrovolnická organizace, 

charita nebo nezisková organizace.34 Jedním z typů organizací v občanské společnosti jsou 

NGOs. Lewis s Kanjim a Edwards u NGOs zdůrazňují, že tento pojem se využívá 

v souvislosti s mezinárodními organizacemi, jež pracují v kontextu rozvojových zemí. 

NGOs působí v mnoha různých oborech, od humanitární pomoci přes kulturu či ochranu 

životního prostředí.35 Tradiční definice NGO je „nezávislá organizace, kterou neřídí vláda a 

která se neřídí svým potenciálním ziskem či ziskovostí“. Při takto přísném výkladu by však 

 
31 „Civil Society“, United Nations, https://www.un.org/en/sections/resources-different-audiences/civil-
society/index.html (staženo 19. listopadu 2020). 
32 Michael Edwards, Civil Society (Cambridge: Polity Press, 2004), 2. 
33 Ibid. 
34 David Lewis a Nazeen Kanji, Non-Governmental Organizations and Development (New York: Routledge, 
2009) 7. 
35 Ibid., 2–8. 
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mnoho organizací nemohlo být považováno za NGOs kvůli své závislosti na vládních 

příspěvcích či vysoké míře profesionalizace. 

NGOs přinesly v době svého vzniku nový přístup k řešení problémů. Lewis a Kanji 

zdůraznili, že pro většinu západních donorů byly lepším partnerem při vyjednávání než 

neefektivní spolupráce s vládami.36 Zároveň u nich spatřovali jejich západní spojenci větší 

šanci dostat pomoc přímo k příjemcům na lokální úrovni. NGOs mají blíže 

k marginalizovaným skupinám, jimž největší objem pomoci obvykle náleží. Právě 

důležitost, kterou NGOs přikládají samotným lidem, je jejich hlavním novým přínosem do 

rozvojových strategií. Také z finančního hlediska se jevily jako výhodnější, protože mají 

zpravidla nižší provozní náklady. Zásadním aspektem jejich působení je také naprosto nové 

know-how, nová agenda i otevírání nových témat (dříve gender, životní prostředí). 

I přes veškeré výhody mají NGOs mnoho kritiků, zaměřujících se na různé aspekty 

jejich práce. Jeden z argumentů proti nim je myšlenka, že „podrývají hlavní roli státu 

v rozvojových zemích.37 S tím se pojí idea, že skrz ně mohou jejich donoři (v tomto případě 

západní země) ovlivňovat politiku v těchto zemích. Dále se jedná o (domnělé) prosazování 

své vlastní agendy na úkor skutečných potřeb lidí, jejichž zájmy by měly zastupovat. NGOs 

se částečně týká i problematika delegování aktivit běžně zařizovaných státem. Stát se takto 

zbavuje odpovědnosti. Ani NGOs nejsou v tomto scénáři odpovědné lidem, proto se může 

stát, že konkrétní služba nebude provedena pořádně a zároveň se za tuto situaci nebude nikdo 

zodpovídat. Další kritika, více aktuální v Evropě, se týká financování aktivit NGOs. Tento 

bod bude v práci analyzován podrobněji v souvislosti s vybranými NGOs. Někteří autoři, 

včetně Edwardse, se zabývali nedostatkem „důkazů“ o jejich prospěšnosti, což sice nemusí 

znamenat, že jejich práce je nekvalitní, pouze že v očích některých je to devalvuje.38 

Podle teorií sociálního hnutí je nutné zaměřit se při zkoumání NGOs stejně tak na ně 

(jejich práci i dosah), jako na hodnoty a zájmy lidí, jimž mají pomáhat.39 Naprosto klíčové 

pro efektivní práci NGOs je vzájemné porozumění a harmonizovaná očekávání. Pouze 

takové prostředí může NGOs zajistit dostatečnou legitimitu a lidem naopak dodat vůli 

k jednání. NGOs by měly vytvářet své programy v souladu s místními normami. V případě 

Balkánu provedla analýzu s tímto přístupem např. bulharská politoložka a teoretička 

neziskové sféry Dani Marinova. Ta se zaměřila na vliv socializace a racionálního 

 
36 Lewis a Kanji, Non-Governmental Organizations and Development, 16. 
37 Ibid., 17. 
38 Edwards, Civil Society, 13–5. 
39 Lewis a Kanji, Non-Governmental Organizations and Development, 14–15. 
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rozhodování na přístup k NGOs na Balkáně (avšak Srbsko v této studii nebylo zahrnuto). Ve 

svém výzkumu odhalila, že lidé více socializovaní (např. v rámci církve či zájmové skupiny) 

mají tendence NGOs více věřit stejně jako lidé, kteří nejsou v příliš dobré ekonomické 

situaci. Druhá skupina se k nim přiklání kvůli ztrátě důvěry ve státní instituce.40 Podobná 

studie zaměřující se i Srbsko vznikla v roce 2016. Ukrajinská socioložka Alla Marchenko v 

ní ukázala, že nejdůležitějším aspektem pro pozitivní vztah k NGOs je zájem o politiku.41 

Není příliš překvapivé, že pro vytvoření kladného vztahu lidí ke konkrétní NGO je 

dobré mít s ní osobní zkušenost. Dalšími důležitými aspekty, na něž se NGOs musí zaměřit, 

jsou otevřenost a komunikace a schopnost zaměřit se na opravdové problémy místní 

komunity. V tomto bodě se mnohdy rozcházejí projekty, které si přeje uskutečnit donor, a 

priority dané lokality. Některé NGOs se mohou cítit pod tlakem naplnit spíše obecně 

stanovené priority, aby si zachovaly potřebné (finanční) zdroje.42 V mnohých případech 

akademici popisují, že boje mezi různými NGOs o prostředky odvádějí jejich pozornost od 

jiných aktivit. Organizace, které si zachovaly zdravější přístup, jsou více otevřené zpětné 

vazbě občanů a zahrnují ji do svých rozhodovacích procesů a nabírají nové členy.43 

Činnost občanské společnosti (včetně NGOs) ve veřejném prostoru je dnes 

standardem v každé demokratické společnosti. Tento trend se projevuje i v politice. Ve výše 

citované definici např. i OSN uznává význam partnerství s občanskou společností, jelikož 

pomáhá prosadit její ideály, a pomáhá podporovat její práci.44 EU hodnotí NGOs jako 

„nezbytné aktéry“, zejména v řešení některých sociálních otázek. [NGOs] pravidelně jednají 

s veřejnými institucemi s cílem zajistit lepší implementaci iniciativ a politik EU.45 Ačkoli 

v tomto kontextu hovoří EU o NGOs pouze o svých členech, podporuje rozvoj občanské 

společnosti i ve všech potenciálních členských státech, především v oblasti vlády práva.46 

 
40 Dani Marinova, „When Governments Fail Us: Trust in Post-Socialist Civil Organizations“, 
Democratization 18, č. 1 (2011): 165, https://doi.org/10.1080/13510347.2011.532623 (staženo 28. listopadu 
2020). 
41 Alla Marchenko, „Civic Activities in Eastern Europe: Links with Democratic Political Culture“, East 
European Politics 32, č.1 (2016): 20, https://doi.org/10.1080/21599165.2015.1130698 (staženo 23. ledna 
2021). 
42 Sladjana Danković a Paula Pickering, „Public Scepticism of Internationally Supported Civil Society 
Organizations: Norm, Citizen Properties, and Local Groups in Post-Socialist Serbia“, East European Politics 
33 (2017): 214, https://doi.org/10.1080/21599165.2016.1274654 (staženo 20. června 2019). 
43 Ibid. 
44 „Civil Society“. 
45 „Non-governmenal Organizations“, European Commission, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=330 (staženo 23. listopadu 2020). 
46 Natascha Wunsch, EU Enlargement and Civil Society in the Western Balkans: From Mobilization to 
Empowerment (Birmingham: Palgrave Studies in European Union Politics, 2018), 2. 
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3.Historický přehled 

3.1. NGOs a občanská společnost v Jugoslávii a 
Srbsku 

Historie spolků, jejichž aktivity svou povahou a rozsahem aktivit odpovídají dnešním NGOs, 

může na území dnešního Srbska sahat několik století zpět, nebo se počítat až od 

socialistického období. Někteří autoři pracují až s obdobím od 90. let do současnosti. 

Vzhledem k tomu, že NGOs samy o sobě jsou definovány různě, se lze v odborné literatuře 

setkat s různým vymezením jejich působení. První zmínky o spolcích, které by odpovídaly 

formou (členství, aktivity) dnešním NGOs, byly organizace zakládané židovskými obyvateli 

tehdejší Vojvodiny. Jakovljević za první jakousi NGO na území dnešního Srbska označila 

spolek Hevra Kedisa, založený v roce 1729.47 Na tuto organizaci navázalo mnoho dalších, 

opět ve Vojvodině, z nichž některé jsou aktivní dodnes. Podle Jakovljević lze jako NGO 

označit i kulturní centrum Matica srpska.48 Mnohé z těchto organizací fungují dodnes, 

ovšem dnešní definice NGOs těžko odpovídá jejich podstatě. V této kapitole budou dějiny 

NGOs na srbském území popsány stručně ve své kratší podobě s velkým důrazem na období 

Jugoslávie (dále SFRJ). 

 Mnohem zásadnější pro tvorbu občanské společnosti a vznik NGOs byla 

socialistická epocha. Po roztržce mezi SFRJ a SSSR došlo k uvolnění režimu a začala 

vznikat tzv. sdružení občanů (udruženje građana).49 Členství v nich bylo dobrovolné a 

napojené na členství v komunistické straně. Jak upozorňuje Spasić, i jugoslávský model 

blokoval vznik opravdu funkční občanské společnosti kvůli systému, který nastavil 

(částečné ústupky ve zvýšení kvality života za poslušnost režimu).50 Mnoho spolků se tehdy 

věnovalo sportu či kultuře.51 V 80. letech se na srbském území začala vyvíjet občanská 

společnost nespokojená s tehdejší situací. Její velkou část tvořili kosovští Srbové protestující 

proti albánské většině v Kosovu. Spasić upozorňuje, že momentum občanské společnosti 

 
47  Miljana Jakovljević, „NGOs & Cultural Rights: Reflections on the Serbian Legal Framework“, The Journal 
of Law, Social Justice and Global Development 22 (2018): 2, 
http://www2.warwick.ac.uk/research/priorities/internationaldevelopment/lgd/ (staženo 20. června 2019). 
48 Ibid. 
49 Danković a Pickering, „Public Scepticism of Internationally Supported Civil Society Organizations“: 212. 
50 Ivana Spasić, „Civil Society in Serbia after Milošević: Between Authoritarianism and Wishful Thinking“, 
Polish Sociological Review 144 (2003): 448–9, https://www.jstor.org/stable/41274874 (staženo 25. října 
2020). 
51 Danković a Pickering, „Public Scepticism of Internationally Supported Civil Society Organizations“: 212. 
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v 80. letech zneužil režim, tehdy již Slobodana Miloševiće. Původně svobodné organizace 

byly infiltrovány a postupem času v nich získala na důležitosti otázka pozice Srbů v rámci 

SFRJ. Mnoho organizací zůstalo nezávislých, mnoho se nekriticky postavilo za Miloševiće. 

Paradoxně v Srbsku vznikla silná občanská společnost, ačkoliv mnohdy neměla 

s demokratickými hodnotami nic společného.52 

V 90. letech došlo k zásadní změně charakteru občanské společnosti a NGOs. Po 

roce 1989, a dále po roce 1991, se začaly NGOs vyvíjet v novém mezinárodním kontextu, 

který umožnil vznik NGOs, jaké fungovaly na Západě. Mnoho takových organizací dotovaly 

země ES nebo USA. Nové NGOs zaujímaly kritické pozice vůči situaci ve zbytkové 

Jugoslávii. Podle jejich aktivit se vyvíjela i pozice Miloševićova režimu. Postupně se NGOs 

v jeho očích změnily v jednoho z hlavních nepřátel, proti němuž bylo nutné bojovat. Některé 

z nástrojů režimu tvořil např. nedostatečný právní podklad pro jejich fungování (možnost 

organizace jednoduše rozpustit či nejasnosti ohledně financování), kontroly (policejní razie) 

a v neposlední řadě ideologický boj (fake news ve stranickém tisku).53 Po válkách 

v Jugoslávii došlo zřejmě k největšímu rozvoji občanské společnosti v reakci na zfalšované 

prezidentské volby v roce 1996. Následkem této události vzniklo mnoho nových místních 

NGOs. Nejednalo se o pouhé zvýšení počtu NGOs, ale také o jejich kvalitu ve smyslu 

celkové profesionalizace občanské společnosti. Někteří autoři, např. Danković a Pickering, 

o této éře mluví jako o tzv. NGOizaci.54 Pokud před válkou existovaly organizace přijímající 

pomoc ze Západu, po ní se takový model fungování NGOs ještě více rozšířil, a to v rámci 

programu Energy for Democracy (jedním z produktů byla i NGO G17+, později přeměněná 

v politickou stranu s velkou podporou USAID).55 Podle Spasić byla situace natolik závažná, 

že NGOs převzaly nejen roli opozice, ale dokonce „převzaly některé z funkcí selhávajícího 

státu“. Období na přelomu tisíciletí hodnotí jako „válku mezi státem a občanskou 

společností“.56 

V nultých letech pokračoval trend z konce milénia, ještě zesílen pádem režimu 

Slobodana Miloševiće. Po něm následovalo nadšení pro budoucí demokratizaci země, 

vznikaly nové NGOs se zesílenou západní podporou. Tehdy se začaly profilovat NGOs 

 
52 Spasić, „Civil Society in Serbia after Milošević“: 448. 
53 Ibid.: 454. 
54 Danković a Pickering, „Public Scepticism of Internationally Supported Civil Society Organizations“: 212. 
55 Florian Bieber, „The Serbian Opposition and Civil Society: Roots of the Delayed Transition in Serbia“, 
International Journal of Politics, Culture and Society 17 (2003): 85, https://www.jstor.org/stable/20020198 
(staženo 20. června 2019). 
56 Spasić, „Civil Society in Serbia after Milošević,“: 450. 
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vystupující proti srbským válečným zločinům, a naopak pro spolupráci s ICTY. Tyto 

organizace zpravidla patřily mezi nejvíce profesionální, patří mezi ně např. Helsinški odbor 

za ljudska prava u Srbiji nebo Fond za humanitarno pravo.57 Proti glorifikaci válečných 

zločinů vystupuje i zřejmě nejznámější ženská NGO v Srbsku, Žene u crnom.58 Racionálním 

přístupem k válkám v Jugoslávii se NGOs dostaly do sporu se srbským narativem událostí 

předchozí dekády. O jejich představitelích se šířily nepravdivé informace a NGOs se staly 

jednou z nejméně populárních a důvěryhodných entit působících na srbské politické scéně. 

Jejich status se za poslední léta změnil pouze mírně a mnoho organizací zůstává pro svoji 

podporu ICTY kritizováno. Neziskový sektor jako takový nebývá hodnocen jako příliš 

důvěryhodný. Např. v roce 2004 NGOs pouhých asi 10 % populace, zatímco 74 % jim 

nevěřilo vůbec. Argumentem pro tento negativní vztah bývá „nejasné“ financování 

organizací.59 

V tomto obecném kontextu se vyvíjely ženské pro-genderové NGOs. Ženské NGOs 

začaly v SFRJ působit od 70. let, zároveň s probíhající druhou vlnou feminismu na Západě. 

Díky mezinárodnímu postavení Jugoslávie myšlenky feministek částečně pronikly i do 

jugoslávské společnosti, kde ženy začaly požadovat zlepšení své situace. Jugoslávie se 

k tomuto cíli přihlásila podpisem Úmluvy o odstranění veškeré diskriminace na ženách 

(CEDAW). Jak upozorňují Ignjatević a Bosković, Jugoslávie své závazky plynoucí 

z CEDAW vždy plnila.60 Během této dekády ženy získaly veškerá rovná občanská práva, 

což jim umožnilo zakládat čistě ženské spolky (i ty musely fungovat podle obvyklých 

pravidel, být navázané na stranu a jejich aktivity byly hlídané).61 Výrazně se ženská 

občanská společnost projevila vůči válkám v Jugoslávii a pro potrestání srbských viníků 

násilí. Mnoho NGOs a jejich členek se stalo již v 90. letech oběťmi kampaní režimu.62 Po 

roce 2000 se obrátila jejich pozornost ovšem na domácí politickou sféru. Jejich aktivity cílily 

 
57 Spasić, „Civil Society in Serbia after Milošević,“: 450. 
58 „O nama“, Žene u crnom, http://zeneucrnom.org/sr/o-nama/1-zenska-mirovna-grupa-feministicko-
antimilitaristicke-orijentacije (staženo 1. listopadu 2020). 
59 Åse Berit Grødeland, „Public Perceptions of Non-Governmental Organisations in Serbia, Bosnia & 
Herzegovina and Macedonia“, Communist and Post-Communist Studies 39 (2006): 222–4, 
https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2006.03.002 (staženo 20. června 2019). 
60 Suzana Ignjatović a Aleksandar Bosković, „'Are we there yet?' Citizens of Serbia and public policy on 
gender equality within the EU accession context“, European Journal of Women’s Studies 20 (2013): 428, 
https://doi.org/10.1177/1350506813478409 (staženo 20. června 2019). 
61 Andjelka Milić, „The Women’s Movement in Serbia and Montenegro at the Turn of the Millenium: A 
Sociological Study of Women’s Groups“, Feminist Review 76 (2004): 66–7, 
https://doi.org/10.1057%2Fpalgrave.fr.9400131 (staženo 25. června 2019). 
62 Spasić, „Civil Society in Serbia after Milošević“: 449. 
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na zvýšení počtu žen v parlamentu nebo na prospekt členství v EU.63 Danković a Pickering, 

které se zaměřily přímo na ženské organizace, dokázaly, že Srbové v rámci zemí 

jihovýchodní Evropy věřili ženským NGOs více než Slovinci, Bulhaři či Rumuni, na druhou 

stranu míra důvěry v NGOs obecně byla třetí nejnižší v Evropě (pouze 20 %).64 

3.2. Vývoj genderové politiky EU 
V současnosti si EU jako celek dává za cíl propagovat genderovou rovnost ve všech 

oblastech své politiky.65 V období zhruba do roku 1995 směřovaly veškeré aktivity 

k pracovnímu trhu a s ním spojené sociální oblasti. Tento přístup odpovídal druhé vlně 

feminismu, tedy období sahajícímu od 60. do 80. let, kdy začaly ženy vstupovat na pracovní 

trh díky odpovídajícímu vzdělání, a ve větší míře také do politiky. Od té doby, s rozvojem 

nového přístupu, tzv. gender mainstreamingu, došlo k rozšíření pojetí genderové rovnosti 

na více oblastí. S postupem let rostla důležitost i aktuálnost tohoto tématu. Rozšíření EU 

v letech 2004 a 2007 přineslo do EU společnosti s jinou historickou zkušeností. Přesto se 

z genderové rovnosti stalo jedno z klíčových témat EU i směrem ke třetím zemím. O tento 

přístup se zasazují hlavně severské země v čele se Švédskem, jež se přihlásilo k feministické 

zahraniční politice. Evropský parlament nedávno vyzval, aby i EU jako celek tuto doktrínu 

přijala.66 

V první fázi, už od roku 1957 v rámci Římských smluv, šlo o tzv. koncept rovných 

příležitostí (stejný plat za stejnou práci).67 Opatření spadající pod tento koncept byla závazná 

a na jejich přijetí měla hlavní zájem Francie. V ní totiž příslušné zákony již platily.68 Na poli 

genderové rovnosti došlo k výraznému posunu v 70. a na začátku 80. let, kdy byla podepsána 

Konvence o eliminaci všech forem diskriminace proti ženám (běžně známá pod zkratkou 

CEDAW). Z ní vycházely následné další aktivity ES, ale i např. OSN vstříc genderové 

rovnosti. CEDAW přijaly také země východního bloku.69 V druhé fázi, která začala v 80. 

 
63 Spasić, „Civil Society in Serbia after Milošević,“: 453–5. 
64 Danković a Pickering, „Public Scepticism of Internationally Supported Civil Society Organizations“: 213. 
65 „Gender Equality Strategy“, European Commission, https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-
fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en (staženo 20. listopadu 2020). 
66 Mette Mølgaard, „EU Parliament Calls for Feminist Foreign Policy“, EU Observer, publikováno 16. 
listopadu 2020, https://euobserver.com/institutional/150073 (staženo 25. listopadu 2020). 
67 Emanuela Lombardo a Petra Meier, „European Union Gender Equality Policy Since Beijing: Shifting 
Concepts and Agendas“, in Multiple Meanings of Gender Equality, ed. Mieke Verloo (Budapest: Central 
European University Press, 2007), 52. 
68 Dorte Sindbjerg Martinsen, „The Europeanization of Gender Equality – Who Controls the Scope of Non-
discrimination?“ Journal of European Public Policy 14, č. 4 (2007): 548. 
69 Yasmin Ergas, „Placing Gender on the Agenda of International Affairs: Changing Conceptual and 
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letech, se pak ES zaměřila na tzv. pozitivní akce. Tyto aktivity měly naopak nezávaznou 

formu a předcházely současnému přístupu k genderové politice, tzv. gender 

mainstreamingu.70 

 Samotný pojem gender mainstreaming byl představen v roce 1985 v průběhu 

Světové konference žen v Nairobi.71 Prosazovala ho OSN a oproti předchozím přístupům se 

liší definicí slova gender. Pod vlivem třetí vlny feminismu získalo slovo svůj dnešní význam 

a začalo se vztahovat k oběma pohlavím. Posun v nahlížení na genderovou rovnost 

zdůrazňuje i definice gender mainstreamingu, podle Ekonomické a sociální rady OSN 

znamená: „mainstreaming genderové perspektivy je proces hodnocení [negativních] 

implikací pro ženy a muže u jakékoli plánované akce, včetně legislativy, politiky nebo 

programů, ve všech oblastech a na všech úrovních. Je to strategie uvažování ženských stejně 

jako mužských zkušeností integrální oblastí plánovaní, implementace, monitorování a 

hodnocení politik a programů… Konečným cílem je dosažení genderové rovnosti.“72 

V přístupu k samotnému gender mainstreamingu převládají dvě perspektivy, institucionální 

a diskurzivní, nejčastěji fungující spolu.73  

Deset let po konferenci v Nairobi následovala konference v Pekingu, která byla pro 

genderovou politiku EU naprosto přelomovou. EU se na ní plně přihlásila k myšlenkám 

gender mainstreamingu a její představitelky a představitelé byli mezi hlavními řečníky akce 

a propagátory tohoto přístupu mezi všemi zúčastněnými.74 V roce 1996 všechny členské 

země EU slíbily zohlednit genderovou perspektivu ve všech svých politikách. 

V Amsterdamské smlouvě jsou již závazky vyplývající z gender mainstreamingu zahrnuté, 

v roce 1998 pak země svůj slib stvrdily písemně. Stále převládalo zaměření na trh práce, 

neboť existovaly velké rozdíly mezi zaměstnaností žen a mužů napříč EU. I v současné době 

tak EU zaujímá dvojaký přístup k genderové rovnosti – jednou odnoží je gender 

 
Institutional Landscapes“, Journal of International Affairs 67, č. 1 (2013): 5, 
http://www.jstor.org/stable/24461669 (staženo 13. května 2020). 
70 Jacqui True a Michael Mintrom, „Transnational Network and Policy Diffusion: The Case of Gender 
Mainstreaming“, International Studies Quarterly 45, č. 1 (2001): 30–33, 
https://www.jstor.org/stable/3096100 (staženo 13. května 2020). 
71 „What is Gender Mainstreaming?“ Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-
gender-mainstreaming (staženo 15. listopadu 2020). 
72 „Gender Mainstreaming“, UN Women, https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-
coordination/gender-mainstreaming (staženo 15. listopadu 2020). 
73 Emanuela Lombardo a Maxime Forest, „The Europeanization of Gender Equality Policies: A Discursive-
Sociological Approach“, Comparative European Politics 13, č. 2 (2015): 223, 
https://doi.org/10.1057/cep.2013.18 (staženo 14. května 2020). 
74 Lombardo a Meier, „European Union Gender Equality Policy Since Beijing“: 65. 
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mainstreaming a druhou zůstávají gender-specifické problematiky v oblasti zaměstnanosti.75   

 Výsledky politiky gender mainstreamingu zpočátku nebyly příliš viditelné, ovšem 

genderová politika se stala pevnou součástí evropské agendy. Posun v tomto ohledu můžeme 

spatřit i v základních evropských dokumentech, včetně Smlouvy o fungování EU (tzv. 

Lisabonská smlouva), která v několika svých článcích hovoří o genderové rovnosti. Expertní 

skupina Evropské komise pro gender, sociální inkluzi a zaměstnanost vyhodnotila šest 

oblastí, v nichž byl gender mainstreaing úspěšný. Podle ní se jedná o průnik gender 

mainstreamingu na národní úrovně; aktivnější přístup i k aktivitám na trhu práce; prosazení 

genderu jako zásadního bodu evropské agendy; pozitivní implikace pro rodinnou politiku 

(incentivy pro ženy, aby se vrátily do práce, lepší starost o děti); snížení rozdílů mezi 

jednotlivými státy.76 Lombardo upozorňuje, že zaměření pouze na pozitiva může odvrátit 

pozornost od mnohých oblastí, kterých se gender mainstreaming vůbec nedotknul, a od 

faktu, že gender mainstreaming byl úspěšný v zemích, kde stejně již probíhal.77 Pokud 

nedojde k důsledné aplikaci principu ve všech členských zemí, EU nebude mít šanci 

dosáhnout toho, co považuje za „rovnou společnost“.78 

3.2.1. Genderová politika EU – Předchozí rozšíření 
Od roku 2004 (resp. 2007) se EU musela přizpůsobit významnému rozšíření. Genderové 

otázky byly již tehdy u přístupových jednání důležité. Justine Lacroix poukazuje na to, že 

genderová rovnost se projevuje ve všech Kodaňských kritériích (zejména v acquis 

samotném a v ekonomické oblasti, méně v politice). EU podle ní považuje tyto tři oblasti za 

propojené – např. rovná politická reprezentace zajišťuje funkční demokracii; rovné platy 

jsou předpokladem pro funkční jednotný trh EU.79 Hlavním problémem v letech 2004/7 

proto nebyl nezájem o genderovou problematiku, ale hloubka zájmu o ni. Mnoho autorů je 

v tomto ohledu k EU velmi kritických. EU podle nich podpořila pouhé přejímání acquis, ale 

ne hlubší reformy či strukturální změny. Za zásadní problém lze považovat povrchní 

monitorování změn, které EU nechávala na NGOs, ale sama se v něm neangažovala. Mj. 

podle Katji Guenther již v době tohoto rozšíření EU zásadní NGOs, na něž EU kladla důraz 

 
75 Jill Rubery, „A Review of Engendering Policy in the EU“, in Social Policy Review 20, eds. col. (Bristol: 
Bristol University Press, 2008), 245. 
76 Lombardo a Meier, „European Union Gender Equality Policy Since Beijing“: 57. 
77 Ibid.: 55. 
78 Rubery, “A Review of Engendering Policy in the EU“: 254. 
79 Justine Lacroix, Serbia’s accession into the European Union: pitfalls and expectations for gender equality, 
Belgrade: UNIFEM Serbia, 2008. 
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a poskytovala jim finanční prostředky jako hlavní donor.80 Ačkoliv evropské fondy přispěly 

k rozvoji občanské společnosti, Guenther popisuje negativa spojená s tímto jevem, která 

často poškozovala autentická ženská hnutí ve východoevropských zemích. To bylo většinou 

spojené s nerealistickým očekáváním západních feministek, že transformaci v bývalém 

východním bloku podpoří i silné ženské hnutí schopné ovlivnit sociální struktury v dané 

zemi.81 Na příkladu Rumunska tento přístup demonstruje Laura Lovin. Autorka uvádí, že 

„ženské a feministické hnutí v Rumunsku bylo popisováno jazykem zklamání.“82 Kritizuje 

proto jak rumunské instituce, tak EU za přijetí pouze plytkých reforem bez příslušné veřejné 

debaty. Chybu spatřuje na straně Rumunska (nedostatečná hloubka zavedených reforem, 

málo odborníků na danou problematiku) i na straně EU (nezájem o implementaci nutných 

opatření a absence kontroly jejich plnění).83 Na týž problém upozorňuje i Dombos. Již 

v době rozšíření EU používala různá opatření, která měla zajistit kvalitní implementaci jejích 

nařízení.84 Přesto na případě Maďarska ukazují, že EU ani v tomto případě nezkoumala 

skutečný rozsah reforem v daném státě, jakékoli změny tedy proběhly pouze formálně, 

nikoli de facto.85 Stejně jako Guenther, Lovin i sama EU i Dombos poukazují na pozitivní 

roli, kterou mohou v takovém kontextu mít NGOs. 

Na základě těchto skutečností není překvapivé, že ani sama EU nakonec nemohla být 

spokojena s genderovou politikou nových členských států. Na to upozorňuje např. Olga 

Avdeyeva, která na příkladu členských států zkoumá faktory, jež vedou k lepší implementaci 

genderových opatření – jako nejdůležitější domácí podpůrné jevy jí vychází kvalitní 

institucionální struktura, silné ženské hnutí a politická podpora.86 K podobným závěrům 

dochází i Ingrid Bego, jež poukazuje na rozdílnost v převzetí a v implementaci genderových 

opatření.87 Na kritiku reaguje již Evropská strategie pro rovnost pro roky 2010–2015. Ta 

počítala se snahou podporovat genderovou rovnost v kandidátských zemích, a dokonce ji 

 
80 Katja Guenther, „The Possibilities and Pitfalls of NGO Feminism: Insights from Postsocialist Eastern 
Europe“, Signs 36, č. 4 (2011): 872–3, https://doi.org/0097-9740/2011/3604-0007 (staženo 13. května 2020). 
81 Ibid.: 883. 
82 Laura Lovin, „Grounds for Hope?: Voices of Feminism and Women’s Activism in Romania“, in Post-
communism from Within, eds. Jan Kubik, Amy Linch (New York: New York University Press, 2013), 192–3. 
83 Ibid., 197. 
84 Tamás Dombos et al., „Where Did the Gender Disappear? Anti-discriminatory Policy in the EU Accession 
Process in Hungary“, in Multiple Meanings of Gender Equality, ed. Mieke Verloo (Budapest: Central 
European University Press, 2007), 233. 
85 Ibid., 251. 
86 Olga Avdeyeva, „States’ Compliance with International Requirement: Gender Equality in EU Enlargement 
Countries“, Political Research Quarterly 63 (2010): 214–5, https://doi.org/10.1177/1065912908327231 
(staženo 23. října 2020). 
87 Ingrid Bego, Gender Equality Policy in the European Union (London: Palgrave Macmillan, 2015), 2–3. 



 
 

30 

označila za prioritu v rámci procesu rozšiřování.88 V současné době na genderových 

otázkách se státy spolupracuje EIGE. To poskytuje kandidátským zemím, Bosně a 

Hercegovině a Kosovu zejména pomoc v podobě expertízy, technické podpory či 

monitorování reforem. Konkrétně se jedná o pomoc v rámci programu IPA II.89 

 
88 „Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic 
and Social Committe and the Committee of the Region: Strategy for Equality Between Women and Men 
2010–2015“, European Commission, publikováno 21. září 2020, https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:EN:PDF (staženo 13. listopadu 2020). 
89 „Cooperation with EU Candidate Countries and Potential Candidates“, European Institute for Gender 
Equality, https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020 (staženo 13. listopadu 2020). 
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4.Analýza genderové politiky Srbska 
v letech 2009–2021 

Tato část práce se věnuje analýze genderových změn v Srbku od roku 2009. Tento rok byl 

vybrán jako počáteční ze dvou důvodů: jednak Srbsko podalo přihlášku do EU, jednak byl 

v tomto roce schválen první komplexní genderový zákon. Ten bude výchozím bodem 

analýzy, neboť určoval další dílčí zákony týkající se genderové problematiky. 

V úvodu této části bude krátce popsán proces vstupu Srbska do EU, jakožto důležitá 

okolnost vývoje genderové politiky Srbska. Další podkapitola se zaměřuje již konkrétně na 

genderovou politiku na území dnešního Srbska do roku 2009, s důrazem na změny 

provedené ve 21. století. Poté se analýza zaměří právě na první Zákon o rovnosti pohlaví, 

kontext jeho vzniku a na jeho obsah, pozitiva i nedostatky. Popsány budou nicméně i jiné 

legislativní akty určující směr srbské genderové politiky a vývoj institucí. Tato část práce by 

měla analyzovat kontext v jehož rámci se pohybuje oficiální státní politika, včetně 

zhodnocení vlivu EU a jiných mezinárodních aktérů. Zároveň budou do tohoto rozboru 

začleněny perspektivy NGOs jakožto reprezentantky občanské společnosti, jejich úspěšné i 

neúspěšné návrhy či snahy zasáhnout do určitých vládních rozhodnutí. Práce se zaměřuje 

výhradně na národní úroveň, přesto bude jako příklad „good practice“ některých opatření 

zmíněna Autonomní provincie (AP) Vojvodina, protože implementace genderové politiky 

je zde podle mnohých analýz na vyšší úrovni než ve zbytku země. 

Po analýze obecného kontextu genderové politiky budou v hlavní části této kapitoly 

rozebrány otázky týkající se genderových problémů Srbska podle okruhů v návaznosti na 

odbornou literaturu a dokumenty EU. Jednat se bude primárně o účast žen v politice, oblast 

ekonomiky a pracovního trhu a následně i otázka (re)prezentace žen ve veřejném prostoru, 

hlavně v médiích. Vybrané okruhy jsou naprosto klíčové pro všechny dokumenty týkající se 

ženské otázky v Srbsku a zvoleny byly také proto, že se více dotýkají problematik řešených 

v mezinárodních studiích. Je nutné zmínit další témata, v nichž Srbsko zaostává za 

evropskými standardy, a to domácí násilí. To spadá spíše do oblasti sociologického 

výzkumu, bude ale zmíněno i v této práci v rámci analýzy legislativních i institucionálních 

úprav, kterými Srbsko v poslední dekádě prošlo. Podobně se práce postaví k tématu 

vzdělávání. Analýzou uvedených oblastní, v nichž se genderová (ne)rovnost projevuje, 

zhodnotí práce úroveň celkového pokroku Srbska, implementace přijatých opatření a 



 
 

32 

efektivitu institucí. Při analýze všech témat budou kromě primárních zdrojů a sekundární 

literatury jako důležitý zdroj využity i odpovědi respondentek. 

4.1. Přístupová jednání Srbska 
Srbsko bylo vytipováno jako budoucí člen EU ještě jakožto součást zbytkové Jugoslávie. Do 

jejího rozpadu nicméně k žádnému pokroku ohledně budoucího vstupu nedošlo. Jednání 

s EU začalo vést od roku 2008, kdy byly stanoveny hlavní cíle pro budoucí přihlášku země, 

kterou Srbsko podalo o rok později. Za další tři roky, v březnu 2012, získalo kandidátský 

status. Co se týče procesu vstupu do EU, Srbsko potřebuje harmonizovat legislativu s EU 

v 35 oblastech v rámci acquis. Do letošního roku zvládlo otevřít 18 kapitol a dvě provizorně 

uzavřít. Kapitoly zásadní pro tuto práci, kapitola 23 (Soudnictví a základní práva) a 24 

(Spravedlnost, svoboda a bezpečnost) jsou již otevřené. Největším problémem v cestě 

Srbska do EU zůstává spor s Kosovem, kapitola 35 („Jiné“).90 

 Samotná EU poprvé naznačila možnost vstupu zemí západního Balkánu do EU již 

v roce 1999. Šlo o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Jugoslávii a (Severní) 

Makedonii. Tehdy byla vůči těmto zemím zavedena politika v rámci Stabilizačního a 

asociačního procesu (SAP), jež byla oficiálně potvrzena na konferenci v portugalské Feiře o 

rok později.91 Se zeměmi západního Balkánu byl SAP schválen na summitu v Záhřebu téhož 

roku.92 Za výraznější posun ke členství se považuje až summit „EU-Západní Balkán“ 

v Soluni z června 2003. Zde už země vystupovala jako Srbsko a Černá Hora, účastnily se jí 

i další země západního Balkánu. V její závěrečné deklaraci čelní představitelé EU souhlasili 

mimo jiné na „jednoznačné podpoře evropské perspektivy pro země západního Balkánu.“ 

Zástupci zemí západního Balkánu podle téhož prohlášení „plně sdílí cíle ekonomické a 

politické unie a těší se na členství v EU […].“Zároveň obě strany potvrdily, že základním 

rámcem pro evropský přístup k zemím západního Balkánu zůstane SAP a že každá země 

bude hodnocena individuálně, na základě svého vlastního pokroku. Součástí deklarace byly 

navíc problematika Kosova či designované pravidelné schůzky na úrovni západní Balkán-

 
90 „Serbia“, Council of the European Union, 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/enlargement/serbia/ (staženo 20. listopadu 2020). 
91 „Milestones in EU – Serbia Relations“, The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, 
http://europa.rs/serbia-and-the-eu/milestones/?lang=en (staženo 24. listopadu 2020). 
92 „EU-Western Balkans Summit Thessaloniki, 21 June 2003“, European Commission, publikováno 21. 
června 2003, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_03_163 (staženo 20. listopadu 
2020). 
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EU.93 

 V roce 2004 otevřela EU nutné procesy, které měly vést k podpisu Stabilizační a 

asociační dohody (SAA). Jednání o jejím podpisu započala o rok později.94 Tehdy ještě EU 

jednala se soustátím Srbska a Černé Hory. Jednání o podpisu SAA EU přerušila následující 

rok, přesně měsíc před rozpadem země. Nejednalo se nicméně o problém rozpadu země, ale 

o nedostatečnou spolupráci srbské strany s ICTY.95 Samostatné Srbsko se opět o rok později 

již zavázalo spolupracovat s haagským tribunálem, jednání proto později v roce 2007 začala 

běžet naplno. Jednou z prvních problematik, na něž Srbsko kladlo důraz, byl bezvízový styk 

se zeměmi EU, dosažený v roce 2009. Pouhých pár dní po této významné události podalo 

Srbsko oficiální přihlášku do EU. Po ratifikaci SAA a vyhodnocení srbské odpovědi na své 

dotazy vydala EK souhlas s udělením statusu kandidátské země Srbsku. Velkou výhradou 

ze strany evropských struktur však byly velmi špatné sousedské vztahy. 

 V březnu 2012 potvrdila EK Srbsku kandidátský status a později i Rada EU 

souhlasila s otevřením přístupových jednání. V platnost vstoupila SAA.96 Na začátku roku 

se konala první konference ohledně vstupu mezi EK a srbskou politickou reprezentací 

(vedenou tehdejším premiérem Dačićem, jehož doprovázel i současný prezident Aleksandar 

Vučić). EK tehdy reprezentoval český eurokomisař pro rozšíření Štefan Füle.97 Obsahem 

schůzky bylo představení postupu, který chtěla EU zavést v případě Srbska na základě jeho 

pokroků a reálií. Hlavním cílem bylo přijetí veškerého acquis. Z popisu jednání vyplývá, že 

EU požadovala, aby se Srbsko zvlášť zaměřilo na reformy justice (kapitola 23) a právo a 

svobodu (kapitola 24), stejně jako „udržitelné zlepšení vztahů s Kosovem (kapitola 35) … 

aby [obě země] mohly pokračovat na své vlastní evropské cestě“.98 Priority EU reflektovalo 

pořadí otevření jednotlivých kapitol – mezi prvními byly i kapitola 35 „jiné“, tedy 

normalizace vztahů s Kosovem, a právě kapitoly 23 a 24.99 Pro podstatu této práce jsou 

nejdůležitější kapitoly 23 a 24; kapitola 19 (sociální politika) na otevření stále čeká. 

 
93 „EU-Western Balkans Summit Thessaloniki, 21 June 2003“ 
94 „Milestones in EU – Serbia Relations“. 
95 Ibid. 
96 „Serbia“, European Commission, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-
country-information/serbia_en (staženo 25. listopadu 2020). 
97 „First Accession Conference with Serbia“, Council of the European Union, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140676.pdf (staženo 25. 
listopadu 2020). 
98 Ibid. 
99 „Serbia“. 
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4.2. Genderová politika Jugoslávie a Srbska do roku 
2009 

Pro pochopení a analýzu změn, které do Srbska přinesla jednání o vstupu do EU, je nejprve 

nutné představit genderovou politiku země před rokem 2009, kdy podalo přihlášku do EU. 

Tato kapitola se bude věnovat vývoji v několika etapách – krátce ještě během období SFRJ, 

poté v 90. letech, na začátku nultých let a v krátkém období mezi lety 2006–2009, v prvních 

letech srbské nezávislosti. Genderová politika pochopitelně v ani jedné z těchto epoch 

nebyla středobodem srbské politiky, nicméně její vývoj od počátku byl podstatný. 

Již první socialistická ústava z roku 1946 teoreticky zrovnoprávnila ženy a udělila 

jim vzhledem k tehdejším evropským standardům rozsáhlá práva: právo volit, právo na 

rovné vzdělání, na práci.100 Zakázány byly některé tradiční zvyky (např. „prodávání 

nevěsty“) a církevní obřady.101 Politika týkající se žen se v kontextu dobových 

socialistických režimů řešila zejména v rámci direktivních sociálních opatření. Podobně jako 

v ostatních zemích východního bloku jugoslávské ženy většinou pracovaly, což mohlo budit 

dojem větší emancipace oproti Západu (mnoho feministek z prvního světa dokonce ženám 

z východního bloku závidělo jejich možnosti). Tento jev v souvislosti s patriarchální 

společností pouze přispěl k tomu, že ženy čelily tzv. double burden (dvojímu břemenu). 

Termín odkazuje na přesun žen z domácností do zaměstnání, ovšem se stále stejnou 

zodpovědností za chod domácnosti a starost o potomky. Efektivní řešení problému 

neexistuje v současnosti a jistě neexistovalo ani během období SFRJ. Sociální péče přesto 

byla, jako v celém východním bloku, poměrně robustní (přístup k jeslím atd.), stejně jako 

zdravotní péče (od roku 1977 byly např. povoleny potraty na základně poměrně liberální 

legislativy). Volnější oproti východnímu bloku byly možnosti shromažďování (možnost 

vzniku ženských spolků, jichž se účastnily především vzdělané ženy z velkých měst). Co se 

týče působení žen v politice, jednalo se o typický východoevropský model – množství žen 

bylo pouze dosazeno na „zvolitelné“ místo na kandidátce. 

 Ani během jugoslávské éry nebyla pochopitelně genderová politika celkově 

prioritou, v 90. letech její důležitost ještě klesla. Ženské otázce se v této době věnovala 

pozornost: ze strany srbské pravoslavné církve (SPC) a ze strany nacionalistických 

politických představitelů. SPC po rozpadu SFRJ začala tlačit na zpřísnění některých 
 

100 Ana Hofman, Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performances in Serbia 
(Leiden: Brill, 2010), 85. 
101 Ibid. 



 
 

35 

liberálních jugoslávských zákonů. SPC se povedlo již v roce 1993 otevřít debatu o potratech 

a v roce 1995 prosadit zákon mírně zpřísňující platnou legislativu (stále zůstala jednou 

z nejméně omezujících v Evropě).102 Političtí představitelé tehdy nevěnovali těmto otázkám, 

ani tlaku SPC tolik pozornosti. Pozici žen v Srbsku nicméně dodnes komplikuje přístup, 

který k nim zaujali nacionalisté. Laura McLeod hovoří o retradicionalizaci identity žen a 

genderových rolí, a k jejich (staro)nové symbolické reprezentaci.103 Přímo v kontextu 

etnických válek byly ženy často považovány za „biologický reprodukční materiál“.104 

V praxi se proto k ženám v tomto období nepřistupovalo optikou žena-občanka, ale spíše 

optikou žena-Srbka, která má potenciál porodit další Srby.105 Náhled ženy převážně jako 

matky, zakořeněný v srbském nacionalismu, v zemi nadále přetrvává. A to i přesto, že 

ženské hnutí v této době již mělo přece jen pevnější základy, sílu protestovat a možnost se 

lépe organizovat. Po válkách v Jugoslávii mohly vzniknout nové spolky, z nichž se mnoho 

zabývá i touto problematikou. Další část těchto spolků reagovala na výsledky války a 

profilovala se jako mírová hnutí. K těmto snahám o usmíření i o nabourání stereotypu ženy-

matky nových Srbů se Miloševićův nacionalistický autoritativní režim pochopitelně stavěl 

velmi negativně, stejně jako podstatná část srbské společnosti. 

 Po roce 2000 skončil autoritativní režim a Srbsko se konečně dostalo do fáze 

demokratické transformace. Ani po ní se genderové otázky nestaly diskutovaným tématem 

srbské politiky. Srbská tranzice byla vlivem nacionalismu obzvlášť složitá (až 81 % Srbů 

věřilo, že byli hlavními obětmi válek v Jugoslávii).106 Podle Duhaček je patriarchát 

komplementární s nacionalismem, ale i s náboženským fundamentalismem.107 Následkem 

událostí 90. let se proto ani genderová politika v Srbsku příliš neposunula. Země se se 

zpožděním potýkala s typickými post-socialistickými problémy – s nízkým počtem žen ve 

vedoucích funkcích, s diskriminací na základě genderu uchazeče, ale i s násilím na 

pracovišti.108 Další překážkou pro moderní reformy genderové politiky byl vzrůstající vliv 

 
102 Rada Drezgić, „Religion, Politics and Gender in the Context of Nation-State Formation: the Case of 
Serbia“, Third World Quarterly 31, č. 6 (2010): 959–960, https://doi.org/10.1080/01436597.2010.502728 
(15. května 2020). 
103 Laura McLeod, „Back to the Future: Temporality and Gender Security Narratives in Serbia“, Security 
Dialogue 44, č. 2 (2013): 173, https://doi.org/10.1177/0967010613479639 (staženo 13. května 2020). 
104 Daša Duhaček, „Gender Equality in Serbia: A Drop of Oil in the Waters of Inequality?“ in Gender 
(In)equality and Gender Politics in South Eastern Europe: A Question of Justice, ed. Christine Hassenstab a 
Sabrina Ramet (London: Palgrave Macmillan, 2015), 121. 
105  Ibid., 122. 
106 Daša Duhaček, „Engendering Political Responsbility: Transitional Justice in Serbia“, in Civic and Uncivic 
Values, ed. Ola Listhaug et al. (Budapest: Central European University Press, 2011), 257. 
107 Ibid., 259. 
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církve. SPC srbské vlády stále častěji považovaly za hlavního spojence.109 

 Na druhou stranu Ignjatović a Bošković uvádějí, že veškerá genderová politika 

Srbska od 90. se řídila evropskými trendy. Autoři hovoří o třech základních perspektivách, 

z nichž se vyvinula genderová politika na Západě (odpovídají zhruba třem vlnám západního 

feminismu). V Srbsku se kvůli opožděné tranzici tyto přístupy aplikovaly ve dvou vlnách. 

Jedna, týkající se základních občanských práv, byla již ustavena za období SFRJ. Druhou, 

obsahující pozitivní akci a gender mainstreaming, se Srbsko řídí dodnes.110 Je nutné uznat, 

že Srbsko mělo podepsané všechny mezinárodní úmluvy o lidských právech a rovnosti, tedy 

např. i CEDAW.111 Gender nicméně stále nebyl v centru pozornosti, z politických stran se 

mu na začátku 21. století věnovaly pouze dvě – Liberálně demokratická strana (Liberalno 

demokratska partija, LDS) a Demokratická strana (Demokratska stranka, DS).112 

Po úvodních letech a konsolidaci nového režimu (zhruba od roku 2003) Srbsko udělalo 

první kroky k efektivnímu řešení genderové problematiky. Byla založena první 

specializovaná genderová instituce, tzv. Rada Vlády pro rovnost pohlaví (dnes Rada pro 

genderovou rovnost – založena Národním akčním plánem z roku 2005).113 Také srbský 

parlament založil Výbor pro genderovou rovnost, která se měla zaměřovat na legislativu. 

Aktivní je proto více až od roku 2007. Následoval Odbor genderové rovnosti při 

Ministerstvu sociálních věcí.114 Druhá zmíněná instituce hrála velkou roli od roku 2007, kdy 

vznikla. Odbor měl být primárním exekutivním mechanismem srbské vlády. Podílel se na 

mnoha změnách zákonů a koordinoval zprávy posílané mezinárodním organizacím o stavu 

genderové politiky Srbska. Vznikl úřad ombudsmana se speciálním komisařem pro rovnost 

a boj proti diskriminaci. Další, méně podstatné organizace, vznikly na nižší úrovni.115 

Legislativním změnám v Srbsku během prvních let 21. století se věnovala podrobně 

profesorka práv z Univerzity v Bělehradě Dragica Vujadinović. Ta upozorňuje, že až do roku 

2009 neobsahovalo srbské právo žádný komplexní genderový zákon.116 Tento fakt byl 
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problematický podle Vujadinović a profesorky ústavního práva Marijany Pajvančić. Obě 

autorky nacházejí mnoho nejasností ve formulacích obsažených v srbské ústavě z roku 2006. 

Na mnoha místech podle nich ústava nezohledňuje dostatečně či vůbec genderovou 

perspektivu, např. 

- článek 15 Ústavy Republiky Srbsko (dále jen Ústava) nespecifikuje opatření ohledně 

rovných příležitostí pro všechny z genderové perspektivy; 

- článek 18 nezajišťuje přímou implementaci mezinárodního práva, ačkoli Srbsko již 

ratifikovalo mezinárodní konvence o ochraně lidských práv; 

- článek 49 hovoří o zákazu náboženské, rasové a etnické nenávisti, ale nikoli o 

nenávisti založené na genderové identitě; 

-  článek 60 zvažuje rovná práva žen ohledně práce, ale nespecifikuje nutnost rovného 

ohodnocení za stejnou práci a nenabízí žádné řešení neplacených domácích prací.117 

Co se týče nižší úrovně legislativy, ani ta příliš mezi lety 2000 a 2007 nepokročila. Vznikly 

přesto dílčí zákony v několika oblastech. Jako první se jednalo o zákoník práce, který 

obsahoval i opatření ohledně rovnosti platů, rodičovské dovolené (jako nástavby k mateřské 

dovolené), ale i články zakazující diskriminaci a sexuální i obtěžování. Neméně důležitým 

pro zlepšení života srbských žen byl i nový trestní zákoník z roku 2003. Ten jako nové 

opatření sankcionoval domácí násilí, neplacení alimentů i znásilnění v manželství. Navíc do 

srbského právního rámce přidal nové trestné činy, včetně samotného sexuálního obtěžování. 

Společně s novým zákonem o rodině z roku 2005 položil základ pro boj s násilním na 

ženách.118 Až v roce 2007 nový institucionální rámec společně s kritikou EU vedl k tomu, 

že se začal připravovat komplexní zákon o genderové rovnosti. 

4.3. Legislativní rámec genderové politiky Srbska 

4.3.1. Zákon o rovnosti pohlaví a Zákon o genderové rovnosti 
Nejvyšším právním aktem v oblasti rovnosti obecně je Ústava platná od roku 2006. Jedním 

z nedostatků Ústavy podle jejích kritiků byla absence definice toho, co se rozumí 

diskriminací. I kvůli jejím dalším nepřesnostem již před rokem 2009 panovala shoda, že je 

nutné zařadit do srbského právního řádu i zákon týkající se genderu, respektive rovnosti 

pohlaví. První návrh zákona o rovnosti pohlaví vznikl již v roce 2005. Podle analýzy UNDP 

 
117 Vujadinović, „Country Report on Legal Perspectives of Gender Equality in Serbia“: 161. 
118 Ibid.: 162. 
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byla problematika diskutována ve veřejné debatě a probíhala dokonce kampaň za jeho 

přijetí.119 V roce 2007 byl jeho přípravou pověřen Direktorát pro rovnost pohlaví, respektive 

jeho útvar pro přípravu zákonů.120 Zákon byl nicméně několikrát změněn, výrazně upraven 

a zobecněn. Mnohokrát došlo k jeho projednávání a následnému stažení. Přesto díky nově 

vzniklým institucím, které byly popsány v předchozí části, i intenzivnějším jednáním o 

vstupu do EU se výrazně zrychlilo přijetí antidiskriminační legislativy v Srbsku. Ta byla 

přijata v podobě tří zákonů právě v roce 2009 – Zákona o předcházení diskriminaci osob se 

zdravotním postižením (Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom); 

Antidiskriminačního zákona (Zakon o zabrani diskriminacije); a Zákona o rovnosti pohlaví 

(Zakon o ravnopravnosti polova – dále jen Zákon, kvůli odlišení psán s velkým Z). 

V obecné rovině, jak ji nastiňuje článek 1 Zákona, zákon řeší tři hlavní otázky: rovné 

příležitosti, opatření pro prevenci a eliminaci diskriminace na základě pohlaví a právní 

ochrana lidí postižených touto diskriminací.121 Reguluje tvorbu politiky rovných příležitostí 

s cílem rovné účasti žen a mužů ve všech oblastech veřejného i soukromého života.122 

Poprvé se v něm určují rysy diskriminace na základě pohlaví. Zákon reguluje samostatně 

rovnost žen a mužů, politiku rovných příležitostí v oblasti zaměstnanosti, sociální a 

zdravotní péče, politického a veřejného života, rodinných vztahů a vzdělávání, kultury a 

sportu.123 Na rozdíl od Ústavy definuje koncepty, se kterými dále pracuje: pojmy „pohlaví 

(pol)“ a „gender (rod)“, zmíněnou diskriminaci, ale dokonce i obtěžování atd. V souladu 

s jinými jazyky se pohlaví se definuje „na základě biologických charakteristik […]“. Naopak 

gender označuje „společenské uspořádání rolí, pozic a statutu žen a mužů ve veřejném i 

soukromém životě“.124 Pojmosloví Zákona tedy v tomto smyslu odpovídá evropskému a 

mezinárodnímu chápání těchto pojmů a rozdílů mezi nimi. Vymezuje povinnost místních 

samospráv podílet se na dosažení genderové rovnosti (v roce 2016 mělo již 129 ze 168 

místních samospráv alespoň nějakou formu opatření za tímto účelem).125 Zákon ulehčuje 

přístup obětí k ochraně, hovoří o prevenci před násilím na ženách a v neposlední řadě více 

specifikuje tresty za případná provinění.126 

 
119 Ljubica Djordjević, Analiza Zakona o ravnopravnosti polova (Beograd: Sapient, 2010), 1. 
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122 Ibid., “Član 2.” 
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Ačkoli bylo přijetí Zákona nepochybně velkým pokrokem, nedosahuje požadovaných 

standardů EU. Jedním ze základních problémů je již v jeho pojmosloví a názvu. Zákon sice 

definuje pojem gender, nicméně s ním vůbec neoperuje, vždy se vztahuje pouze k základním 

biologickým kategoriím. Tento fakt je problematický např. kvůli následnému neuznávání 

genderově podmíněného násilí.127 Marijana Pajvančić popsala nedostatky týkající se rozporu 

s jinými zákony, zejména s Antidiskriminačním zákonem, co se týče řešení problému 

diskriminace.128 Znění Zákona obecně nerespektuje genderově vyvážený jazyk.129 Jak uvádí 

Dokmanović, Zákon není harmonizovaný s Úmluvou Rady Evropy o prevenci a potírání 

násilí vůči ženám a domácího násilí.130 Již brzy po svém přijetí byl tedy Zákon podroben 

kritice EU i občanské společnosti a v roce 2013 srbská vláda přistoupila na novelizaci, 

případně vytvoření nového zákona. Postupně se k příčinám nutné změny přidaly nové 

mezinárodní závazky včetně Istanbulské konvence (Úmluvy Rady Evropy o prevenci a 

potírání násilí vůči ženám a domácího násilí).131 

Proces přípravy Návrhu Zákona o genderové rovnosti (Načrt zakona o rodnoj 

ravnopravnosti; dále Návrh) byl velmi složitý, trval více než tři roky. V roce 2014 se jeho 

přípravy ujal nově zřízený orgán, tzv. Koordinační orgán pro genderovou rovnost 

(Koordinacijno telo za rodnu ravnopravnost) vedený vicepremiérkou Zoranou Mihajlović. 

Byl připraven ve spolupráci úřadem ombudsmana a s podporou mise OBSE.132 Původní 

předložená verze pracovala s pojmem „rod“, respektive gender, a přinesla úpravy v souladu 

s předešlou kritikou (např. definuje násilí na základě příslušnosti k genderu, harmonizuje 

řešení s další legislativou a lépe vynucuje mezinárodní standardy). Nicméně Návrh vyvolal 

mnohé kontroverze v parlamentu i mezi veřejností a byl proto přepracován. Jeho finální 

verze tedy nejenže vynechala slovo „rod“, ale znepřehlednila sankce a monitoring 

dodržování příslušných nařízení. Pozměněná verze podle Sanji Ćopić „neprovádí změnu 

názvu ani terminologie, ale dokonce je krokem zpět ve vztahu k textu Návrhu“.133 

Také občanská společnost proti nové podobě zákona protestovala, následkem čehož 

byl zákon v roce 2016 stažen z parlamentní procedury. Ignjatović v článku s výmluvným 
 

127 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 73–5. 
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názvem „Potřebujeme nový špatný zákon o genderové rovnosti?“ kritizuje „systematické 

vynechání slova gender“, stejně jako vynechání zhruba čtvrtiny původního počtu článků a 

značné změny v původním znění zákona.134 Po neformální schůzi v parlamentu, již v únoru 

2016 zorganizovala Ženská platforma pro rozvoj 2014–20 spolu s Ženskou parlamentní sítí, 

Zoranou Mihajlović a Koordinačním orgánem pro genderovou rovnost, byl návrh zákona 

stažen z parlamentního procesu.135 Nová verze, vytvořená opět ve spolupráci s občanskou 

společností, byla zaslána ministerstvům a předpokládalo se, že by mohla vstoupit v platnost 

během roku 2017. Na základě stížnosti Ministerstva práce, zaměstnanosti, veteránů a 

sociálních věcí (MPZVSV) byl opět vyškrtnut z jednání vlády a vrácen Koordinačnímu 

orgánu pro genderovou rovnost, který jej měl projednat s nově vytvořeným odborem 

MPZVSV.136 Jednání probíhala až do následujícího roku. 

Podle reportáže nezávislého serveru Insajder byla oficiálně hlavní překážkou pro 

přijetí nového genderového zákona postava ministra MPZVSV, Zorana Ðorđeviće. Ten se 

proti němu stavěl zejména kvůli tlaku korporací, na které by negativně dopadla nová 

opatření, např. genderové kvóty v soukromém sektoru (alespoň 40 % pracovníků méně 

zastoupeného pohlaví). Podobný názor prezentovala i premiérka Ana Brnabić.137 Ministr 

uvedl, že „vnucování genderové rovnosti by mělo negativní vliv na přilákání zahraničních 

investorů“. Dále zaujímalo údajně na začátku roku 2018 stále 12 z 19 ministerstev k zákonu 

negativní stanovisko. Naopak zástupkyně občanské společnosti kritizovaly, že na něj měli 

příliš velký vliv reprezentanti „konzervativních a neoliberálních kruhů“, pro nějž jsou 

sociální otázky, genderová rovnost nebo lidská práva naprosto marginální.138 Brnabić slíbila 

jeho přijetí do konce roku 2018, a to i přesto že „[v Srbsku] není genderová rovnost příliš 

ohrožena a v praxi máme ženy na nejdůležitějších postech“.139 

Zákon byl v roce 2018 opravdu projednáván. Jednou z jeho největších propagátorek 

byla opět Zorana Mihajlović, která kritizovala přístup ministerstev, do veliké míry 

 
134 Tanja Ignjatović, „Da li nam je potreban novi loš zakon o rodnoj ravnopravnosti“, PrEUgovor, 
publikováno 4. dubna 2016, http://preugovor.org/Tekstovi/255/Da-li-nam-je-potreban-novi-los-zakon-o-
rodnoj.shtml (staženo 9. března 2021). 
135 Ibid. 
136 Tanja Ignjatović, „Načrt zakona o rodnoj ravnopravnosti: da li (svaka) izmena zakona vodi pobolšanju 
stanja“, PrEUgovor, publikováno 8. prosince 2018, 
http://preugovor.org/upload/document/nacrt_zakona_o_rodnoj_ravnopravnosti.pdf (staženo 9. března 2021). 
137 Saša Dragojlo, „Zakon o rodnoj ravnopravnosti stopirale mere štednje i interesi poslovne zajednice“, 
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19. února 2018, https://www.blic.rs/vesti/politika/brnabic-zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-stize-ove-godine-
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41 

vynechávající orgán, jemuž předsedala. Při hodnocení této zkušenosti poukazovala na větší 

zkušenosti zaměstnanců jejího úřadu ve srovnání s běžnými ministerstvy. Kvůli podobným 

sporům v pravomocích různých institucí opět zákon nebyl projednán a Srbsko ani v roce 

2021 slíbený zákon o genderové rovnosti nemá. Na to nadále upozorňuje občanská 

společnost i Zorana Mihajlović, podle níž „Brnabić rozhodne, jestli [Srbsko] bude mít 

moderní, evropský Zákon o genderové rovnosti“. Zároveň dodala, že „[je] zřejmě fér, že o 

tom rozhodne žena... [že] rozhodne o tom, jestli půjdeme do Evropy, pokud se bavíme o 

právech žen, nebo nadále zůstaneme v roce 2009“.140 Nejnovější zprávy z letošního roku 

hovoří o tom, že se nový zákon opět chystá a momentálně je v připomínkovém řízení. 

4.3.2.  Další legislativní nástroje 
Zákon o rovnosti pohlaví a zbylá antidiskriminační legislativa spolu s Ústavou tvoří základní 

předpisy, z nichž vychází další právní opatření. Vzhledem k tomu, do jakého množství 

oblastí se genderová problematika promítá, by bylo velmi složité zahrnout všechny zákony. 

Tato kapitola proto obsáhne opatření vztahující se k vybraným tématům, především k účasti 

žen na veřejném životě a k ekonomické oblasti. Bude zahrnuta Strategie pro dosažení 

genderové rovnosti na léta 2016–20 a další strategie vztahující se např. k prevenci proti násilí 

na ženách. Strategie je nicméně nejdůležitějším dokumentem, protože sumarizuje plány a 

cíle genderové politiky Srbska. Ty byly obsaženy ve dvou akčních plánech doprovázejících 

Strategii a k první části již existuje i vyjádření ze strany EU. 

4.3.2.1. Zákonné normy 
Jedním z prvních zákonů zapadajícího do rámce genderové politiky je trestní zákoník, jež 

po úpravách obsahuje samostatný trestný čin diskriminace na základě např. národnostní či 

etnické příslušnosti, politických názorů, jazyka či pohlaví. Za spáchání tohoto činu je 

nastaven nejvyšší trest tři roky ve vězení.141 Diskriminace na základě genderu byla 

vynechána, což je v souladu se stávající genderovou legislativou, která ale neodpovídá 

požadovaným mezinárodním standardům.142 Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, tento 

fakt kritizovala i občanská společnost; nejčastěji s odvoláním na Istanbulskou konvenci, 

 
140 „Mihajlović: Da li je cena zakona o rodnoj ravnopravnosti da mi zabrane da se bavim pravima žena“, Blic, 
publikováno 21. února 2018, https://www.blic.rs/vesti/drustvo/mihajlovic-da-li-je-cena-zakona-o-rodnoj-
ravnopravnosti-da-mi-zabrane-da-se-bavim/t09fxle (staženo 9. března 2021). 
141 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 76. 
142 Službeni glasnik RS, „Član 128,“ Krivični zakonik, br. 108/2012. 
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kterou Srbsko přijalo.143 

Co se účasti žen v politice týče, přelomovým je původní Zákon o volbách zástupců 

lidu, jenž byl přijat již v roce 2004 s cílem zvýšit počet žen v parlamentu. Originální znění 

zákona bylo koncipováno tak, že minimálně 30 % kandidátů musely tvořit ženy a mezi 

čtyřmi kandidáty musí být alespoň jedna žena. Po novelizaci na volební listině figurovala 

mezi každými třemi kandidáty aspoň jedna žena, procentuální podíl zůstal stejný. Tímto 

mělo být zajištěno, že všechny ženy nebudou umístěny vespod kandidátní listiny.144 

V případě porušení pravidla dostává politická strana možnost nápravy, v případě druhého 

porušení je její kandidátní list vyřazen. Veškerá tato opatření platí jak na národní, tak na 

místní úrovni.145 V roce 2020 byl počet žen zvýšen až na 40 % na základě iniciativy Gordany 

Čomić, toho času poslankyně za SPS. Podle nových pravidel sestavovaly politické strany 

své kandidátky pro parlamentní volby téhož roku.146 I v této oblasti se v minulosti nacházely 

mezery v interpretaci, např. pokud zvolená žena později svůj post opustila, nemusela být 

nahrazena jinou ženou, ale dalším kandidátem na seznamu, kterým je zpravidla muž. K tomu 

může dojít v případě např. ztráty mandátu, rezignace na něj, mateřství či zdravotních 

problémů, čímž zákonodárci dali prostor k manipulaci a obcházení pravidel.147 S politikou 

úzce souvisí nový Zákon o státním rozpočtu, který v sobě obsahuje povinnost genderově-

zodpovědné tvorby rozpočtu. Takový rozpočet by měl zhodnocený z pohledu gender 

mainstreamingu a z pohledu alokovaných zdrojů na opatření vztahující se k genderové 

rovnosti.148 

Zákoník práce z roku 2001 reguluje stejný plat za stejnou práci či výhody v průběhu 

mateřské dovolené. Explicitně zmiňuje zákaz diskriminace na základě vlastností osob včetně 

pohlaví, gender samozřejmě chybí. Do této definice spadá např. diskriminace v oblasti 

zaměstnaneckých práv, školení, rozvoje pracovních dovedností atd.149 Značná část zákona 

se zabývá zákazem sexuálního obtěžování. To je zákonem přesně definované ve všech svých 

možných podobách (verbální, psychologické, fyzické atd.).150 Data USAID ukazují, že až 

 
143 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 65. 
144 Službeni glasnik RS, „Član 40a,“ Zakon o izbornima narodnih poslanika, br. 36/2011. 
145 Ibid. 
146 Sanja Kljajić, „Ana Brnabić: A female leader who is unlikely to change history“, DW, publikováno 12.  
března 2021, https://www.dw.com/en/ana-brnabic-a-female-leader-who-is-unlikely-to-change-history/a-
56850681 (staženo 10. března 2021). 
147 Vujadinović, „Country Report on Legal Perspectives of Gender Equality in Serbia“, 162. 
148 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 19. 
149 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 76–7. 
150 Ibid. 
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22 % žen je sexuálně obtěžováno na pracovišti, zejména mladé ženy či ženy zaměstnané na 

zkrácený úvazek nebo dokonce nelegálně.151 Je též potřeba zdůraznit, že Srbky se stále 

mohou setkat s diskriminačními otázkami u pracovních pohovorů, např. týkajících se 

rodinného stavu při plánovaného těhotenství. Dotazy ohledně plánovaného těhotenství či 

rodinného statutu měl zakázat Zákon o genderové rovnosti. Do ekonomické oblasti patří 

Zákon o profesní rehabilitaci a zaměstnávání osob s postižením. Podle statistik je v Srbsku 

více handicapovaných žen, což činí z tohoto zákona relevantní genderovou legislativu. 

V tomto případě je jako u ostatních případů diskriminace žen velký rozdíl, pokud je žena 

Srbska či ne, případně pokud patří do sexuální menšiny.152 

V oblasti vzdělávání je legislativa široká. Na úrovni základního a středního vzdělávání 

si dává za cíl „rozvoj a respektování rasové, národní, kulturní, jazykové, genderové i věkové 

rozmanitosti“.153 V oblasti vysokoškolského vzdělávání pak uvádí, že základním jeho 

principem je i dodržování lidských práv a občanských svobod, tedy i zákaz všech typů 

diskriminace.154 Podobná opatření proti diskriminaci obsahuje i legislativa týkající se sportu, 

žen v ozbrojených složkách, etnických menšin, médií, zdravotnické péče atd.155 Zásadní 

význam má pro srbské ženy nepochybně i Zákon o majetku, podle nějž by ženy měly 

snadnější přístup k majetku získanému v dědickém řízení, případě po rozvodu. Ačkoli proti 

tomu bojuje velké množství aktérů včetně např. Geodetického institutu, majetek v mnohých 

případech formálně vlastí muži (manželé, bratři atd.), kteří se se ženou, právoplatnou 

majitelkou, nerozdělí.156 

Z poslední analýzy Gender Equality Report for Serbia nicméně stále vyplývá, že 

většina zákonů nadále zůstává tzv. gender-blind, tedy nadále nepřebírá genderovou 

perspektivu. Problém by měla vyřešit další legislativa týkající se tvorby zákonů a hodnocení 

vlivu zákonů. Nadto Dokmanović dokonce tvrdí, že mnohé zákony „prosazují tradiční 

genderové role“. Jako příklad uvádí nový Zákon o maximálním počtu zaměstnanců ve 

veřejném sektoru, který ženám ukládá povinnost jít dříve do penze, zatímco původně jim to 

umožňoval dobrovolně (problém byl předán k přezkoumání ombudsmanovi).157 Upozorňuje 

 
151 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 45. 
152 Ibid., 33. 
153 Službeni glasnik RS, „Zakon o osnovnom obrazovanju i vispitanju“, br. 55/2013. + Službeni glasnik RS, 
„Zakon o srednjem obrazovanju i vispitanju“, br. 55/2013. 
154 Službeni glasnik RS, „Zakon o visokom obrazovanju“, br. 68/2015. 
155 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 15. 
156 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 18. 
157 Službeni glasnik RS, „Zakon o državnim služebnicima“, br. 79/2005. 
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na fakt, že nadále neexistují různé perspektivy k ženám, které zažívají několikerou 

diskriminaci kvůli svým dalším charakteristikám. Tyto problémy mohou podle některých 

autorů plynout z toho, že v Srbsku chybí experti na genderové otázky, kteří by pomohli 

vyhnout se mnohým nejasnostem. Na druhou stranu by v některých případech stačilo více 

spolupracovat s ženskými NGOs. Ty by mohly pomoct i s dalším nedostatkem, jímž je nízká 

míra znalosti genderové problematiky, kterou obvykle personál ve státní správě má.158 

4.3.2.2. Nástroje implementace 
Mezi nástroje implementace Sanja Ćopić zařazuje nařízení vlády či ministerstev, které 

regulují implementaci a aplikaci přijatých zákonů.159 Do této definice spadají zejména 

genderové strategie. Předchozí genderová strategie pro roky 2010–2015 nesla název Národní 

strategie pro pokrok žen a podpora genderové rovnosti. Byla přijata v roce 2009 a jejími 

prioritami byly: realizace ženských práv, odstranění nerovností v ekonomické situaci žen a 

mužů, efektivní využití ženských zdrojů nebo genderová rovnost v rozvoji. Z toho vyplývá, 

že dokument byl harmonizován s mezinárodními strategickými dokumenty, např. 

s Pekingskou deklarací.160 Tuto strategii v analýze pro poslankyni EP označila Ivana 

Petričević jako „konzistentní a uvědomělou“.161 Také Ćopić považuje dokument za zásadní, 

protože položil základ „komplexní a koordinované politiky státu za účelem eliminace 

diskriminace žen, zlepšení jejich postavení a integrace zásady rovnosti žen a mužů […].“162 

Je v něm zhruba definováno šest priorit, které se shodují s evropským vnímáním problému. 

Podle první srbské strategie jsou nejdůležitější oblasti ekonomiky, vzdělávání, násilí na 

ženách, zobrazování žen (v médiích) a účast žen na rozhodovacím procesu. Ve stejné době 

existovala i specifická strategie týkající se prevence a eliminace násilí na ženách na roky 

2011–2015 adresující domácí násilí. Mimo to strategie rovněž řešila povinnosti jednotlivých 

institucí a jejich vzájemnou spolupráci.163  

Celková strategie pro genderovou rovnost pro aktuální období (2016–2020) je 

zaměřená na: 1) transformaci genderových vzorců; 2) uplatňování politiky rovných 

příležitostí; 3) systematické zavádění gender mainstreamingu. Každá z těchto oblastí je poté 

 
158 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 49. 
159 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 79–81. 
160 Vujadinović, „Country Report on Legal Perspectives of Gender Equality in Serbia“, 161. 
161 Petričević, „Women’s Rights in the Western Balkans in the Context of EU Integration“, 43. 
162 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 81. 
163 Ibid. 
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dále rozpracována.164 V prvním bodě se jedná pravděpodobně o nejtěžší z úkolů, se kterým 

se srbská společnosti potýká, a to je změna genderových vzorců vycházejících z patriarchální 

společnosti. Obecně vzato jako řešení Strategie nabízí zvýšení povědomí a zlepšení 

vzdělávání o této oblasti, včetně rozšíření vysokoškolského oboru gender studies.165 Druhý 

bod shrnuje oblasti, v nichž nebylo dosaženo rovnosti žen a mužů jako, tedy ekonomickou 

situaci, postavení na trhu práce, působení v bezpečnostních složkách, rovnost žen a mužů na 

venkově, stejný přístup k výsledkům rozvoje a zlepšení pozice vícenásobně 

diskriminovaných skupin. Poslední zmínka je velmi důležitá, protože v srbském prostředí 

často nebývá uvažováno o několikeré diskriminaci osob (žena – příslušnice etnické 

minority; žena – členka LGBT komunity atd.).166 U třetího bodu je nejvíce znát vliv EU. 

V případě Srbska se genderové perspektiva podle Strategie musí projevit při plánování, 

formulování i přijímání zákonů a na státním rozpočtu. Mimo jiné zdůrazňuje spolupráci a 

strategické partnerství s organizacemi občanské společnosti a soulad se závazky plynoucími 

z procesu evropské integrace.167 Celou strategii doprovázely dva akční plány, jeden na léta 

2016–2018, další do roku 2020. Reakce mezinárodních orgánů na první akční plán byla 

rozporuplná. Např. podle reportu USAID by se pokroky daly považovat za veskrze pozitivní, 

naopak z dokumentů EU vyplývá, že zejména implementace veškerých opatření je slabá. 

Problémy jsou evidentní i v nedostatečném gender mainstreamingu nebo nedostatku financí 

i lidských zdrojů. Faktem vyplývajícím z této hodnotící zprávy je, že „mnoho aktérů dále 

nepovažuje genderové otázky za problém“.168 Následující plán na roky 2019–2020 byl 

zpožděn, ještě v květnu 2020 neexistoval.169  

Dalším dokumentem, který souvisí s genderovou rovností a zároveň byl vytyčen jako 

dlouhodobá strategie, je Národní strategie pro prevenci a potlačení násilí na ženách. Klíčové 

v rámci tématu domácího násilí je předcházení jeho vzniku. Proto je představen poměrně 

široký záběr propagace nenásilného chování, odsuzování násilí na ženách jako zločinu ale 

dokonce i zlepšení reakce institucí pro provedení násilného činu.170 Dokument přiznává roli 

v budoucí změně občanské společnosti, která často poskytuje obětem služby, jichž by se jim 

 
164 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 82–8. 
165 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 70. 
166 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 44. 
167 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 45. 
168 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 40. 
169 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 19–20. 
170 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 88–9. 
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od státu nedostalo.171 

4.4. Institucionální rámec genderové politiky Srbska 
Současný institucionální rámec Srbska v oblasti genderu se často měnil, jak bylo naznačeno 

v předchozí kapitole. V poslední dekádě na různých úrovních vznikly další orgány, které se 

genderovou rovností zabývají. V obecné rovině existují dva typy institucí věnující se 

genderu – instituce provádějící genderovou politiku jako takovou (příprava legislativy, 

monitoring přijatých opatření) a instituce poskytující ochranu v případě diskriminace. 

V druhém případě nejde o orgány specializované na gender, které se nicméně svým 

zaměřením problematice musejí příležitostně věnovat. U prvního typu jde o velkou řadu 

institucí, v druhém případě myslíme zejména úřad ochránce občanů. 

V rámci první skupiny institucí byl první Parlamentní výbor pro rovnost žen a mužů 

z roku 2002, později přejmenovaný na Výbor pro lidská práva a rovnost pohlaví. Kromě 

posuzování návrhů zákonů by měl uvažovat aktivity a chování členů Vlády i jejích 

úředníků.172 Významný krok na exekutivní úrovni byla Rada Vlády pro rovnost pohlaví, 

založená už v roce 2004 jako poradní orgán kabinetu. Rada je v rámci této práce relevantní 

z toho důvodu, že bývá označována za „první krok pro založení partnerství mezi státem a 

občanskou společností“. Její úkoly byly definovány velmi obecně, měla přispět ke zlepšení 

situace žen v Srbsku, k navržení zlepšení spolupráce jednotlivých ministerstev nebo tvoření 

vzdělávacích programů pro státní zaměstnance. Personálně do ní spadly političky, 

akademičky a v neposlední řadě také členy občanské společnosti.173 

Na úrovni Ministerstva práce a sociální politiky vznikl Direktorát pro rovnost pohlaví 

v roce 2007 se dvěma odděleními. Instituce jako celek měla strategický význam díky 

oddělení zodpovědnému za drafty a provádění první komplexní strategie genderové 

rovnosti. Udílelo doporučení jiným institucím, pro něž bylo ústředním bodem při jednání o 

genderové problematice.  Její druhé oddělení se zabývalo propagací genderových otázek.174 

Během jeho působení se Srbsko stalo první zemí mimo EU využívající její Index genderové 

rovnosti.175 

 
171 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 88–9. 
172 Ibid., 120. 
173 Ibid. 
174 Ibid., 121. 
175 Mirjana Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, 
http://europa.rs/files/Gender_Equality/Gender-Analysis-Serbia-dec-2016.pdf (staženo 14. listopadu 2020): 26. 
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Úřad byl nicméně kritizován v Srbsku i v EU, mj. za „hyperprodukci [různých 

tematických] plánů, ale žádnou jejich implementaci“.176 S tím souvisí fakt, že během 

působení Direktorátu genderová otázka zůstávala marginální mimo orgány, které se jí přímo 

zabývaly. Gender mainstreaming nebyl prosazován jako celostátní politika.177 Ani 

spolupráce s občanskou společností nebyla ideální ani přínosná. Reprezentantky NGOs se 

často ocitaly v pozici, kdy byly k dialogu zvány pouze formálně a jejich zkušenosti byly 

většinou ignorovány. V roce 2009 proto poslaly zástupkyně ženských NGOs instituci 

otevřený dopis požadující rozšíření spolupráce vlády a NGOs.178 Po mnohých kontroverzích 

byl Direktorát následkem nové legislativy týkající se ministerstev zrušen a v roce 2014 jej 

nahradil Koordinační orgán pro genderovou rovnost. Ten je zodpovědný za řízení státních 

záležitostí v oblasti rovnosti žen a mužů. Podstatné na Koordinačním orgánu je, že 

organizačně spadá pod místopředsedu vlády, jeho jedinou předsedkyní za celou dobu je 

Zorana Mihajlović.179 

V rámci druhé skupiny institucí je potřeba zmínit zejména úřad ochránce občanů 

(ombudsmana). Ten v Srbsku poprvé paradoxně neexistoval na národní, ale na místní úrovni 

ve Vojvodině. Celostátně se mohli Srbové na úřad obracet od roku 2007. Ačkoli tento se 

nevěnuje pouze genderové problematice, v jeho rámci byl již založen speciální odbor 

zabývající se otázkami rovnosti, právy dětí a právy osob s handicapem (2008). Druhým 

úřadem specializovaným opět na diskriminaci je tzv. Komisař pro ochranu rovnosti. Instituce 

byla založena již v roce 2009, ale první Komisař byl zvolen až o šest let později.180 Jde o 

nezávislý státní orgán fungující v souladu s Antidiskriminačním zákonem a Zákoníkem 

práce. Komisař, volený parlamentem na pětileté funkční období, má dvojí funkci. Jednak 

musí reagovat, když dojde k diskriminaci (stanoviska, možnosti a způsob ochrany obětí, 

mediace, trestí oznámení), ale zároveň by měl působit preventivně (upozorňovat na případy, 

spolupracovat s dalšími orgány, zvyšovat povědomí veřejnosti o jejích právech a 

možnostech).181 Podle údajů USAID z roku 2020 se v současné době až třetina stížností ke 

 
176 Ivana Petričević, „Women’s Rights in the Western Balkans in the Context of EU Integration: Institutional 
Mechanisms for Gender Equality“, Research Report for MEP Marie Cornelissen, 44. 
177 Ibid. 
178 Ibid., 45. 
179 „Ko smo i šta radimo“, Vlada Republike Srbije: Koordinacijno telo za rodnu ravnopravnost 
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/o-nama/ko-smo-mi (staženo 15. března 2021). 
180 Dragana Djoković-Papić et al., „Women and Men in the Republic of Serbia (2017)”, Statistical Office of 
the Republic of Serbia, publikováno 17. listopadu 2017, 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2017/PdfE/G20176008.pdf (staženo 27. února 2021). 
181 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 130–2. 
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Komisaři vztahuje k genderovým otázkám. Podle agentury to znamená, že úřad Komisaře je 

již v povědomí obyvatel jako užitečná instituce.182 

Ačkoli oproti období před rokem 2009 nastal na institucionální úrovni velký pokrok, 

existuje mnoho dalších vad. Na kritiku institucí se ve větší míře zaměřují hodnotící zprávy 

EU. Obecně řečeno má Srbsko podle EU dostatečnou institucionální oporu pro genderovou 

politiku, nicméně její kapacity nejsou správně využívány. To v praxi znamená, že nejsou 

vyjasněné pravomoci jednotlivých organizací. Často proto dochází buď k jejich překrytí, 

nebo naopak nepokrytí některého jevu.183 Důležitým pokrokem by mělo být ustavení 

speciálního ombudsmana pro genderovou rovnost, což je nicméně jedna instituce, kterou 

často nemají ani členské země EU. Podle reportů EU by bylo vhodné ustanovení speciální 

parlamentního výboru pro gender.184 

Dalším zásadním problémem se ukazuje naprostý nedostatek jakýchkoli 

monitorovacích kapacit. Hlavním kontrolorem zákonů by měl být parlament, který se 

nicméně podle EU nevěnuje genderu systematicky (a proto by byl vhodný nový výbor).185 

Ve většině případů v Srbsku nebývá právě dodržování zákonů týkajících se genderu 

kontrolováno dlouhodobě a chybí nezávislý monitoring. Ten nyní oficiálně provádějí 

konzultanti, stále častěji ale organizace občanské společnosti. Jakákoli míra monitoringu je 

však posun proti dřívějším obdobím, proto např. Ćopić hodnotí poslední vývoj poměrně 

pozitivně s tím, že další opatření přijdou.186 Všechny popsané slabiny srbských institucí 

v oblasti genderové rovnosti nepochybně vycházejí zejména z neadekvátní podpory na 

vládní úrovni. V takovém kontextu jsou instituce zaměřené na gender „více či méně 

izolované“, protože genderová politika není vládní prioritou.187 Pro EU, která k rozvojovým 

otázkám zaujímá více přístup shora-dolů, bývaly z těchto důvodů hlavním řešením situace 

změny v přístupu na nejvyšší úrovni a ustavení předvídatelného institucionálního rámce na 

všech úrovních s jasnými pravomocemi. V posledních letech ale i evropské instituce vidí 

větší zapojení NGOs jako jev, který může situaci zlepšit. S tímto přístupem se shodují i další 

mezinárodní organizace angažované v Srbsku, hlavně ty rozvojové (SIDA, USAID). 

Zajímavé je, že např. EU doporučuje větší podporu univerzitám v ustavení oborů jako 

 
182 Marija Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WNPZ.pdf (staženo 22. února 2021), 43. 
183 Petričević, „Women’s Rights in the Western Balkans in the Context of EU Integration“, 27. 
184 Ibid., 28. 
185 Ibid., 77. 
186 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji,” 144–5. 
187 Petričević, „Women’s Rights in the Western Balkans in the Context of EU Integration,“ 28. 
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genderová studia, které by spolu s NGOs mohly pomoci ke změně patriarchálního režimu.188 

Tento bod nepochybně souvisí i s chronickým nedostatkem expertů v tomto oboru. 

 
188 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 70. 
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5.Klíčová témata srbské genderové 
politiky 

V souhrnu se nepochybně v Srbsku podařilo prosadit velké množství nové legislativy, která 

dává ženám právní jistoty a ochranu před diskriminací. To nevylučuje množství 

strukturálních problémů, které doposud žádné kroky politiků neadresovaly. Co se týče 

obecných problémů v srbské genderové politice, mohly by být shrnuty zhruba do čtyř okruhů 

vyplývajících z předchozí kapitoly: marginalizace genderové politiky; nedostatečná 

implementace opatření; přetrvávající patriarchální postoje ve společnosti (a to často i mezi 

ženami); a nedostatek odborníků na genderovou oblast (a s tím spojená paradoxní neochota 

spolupracovat blízce s občanskou společností). Z tohoto přístupu navíc vyplývá, že mnoho 

změn není bráno vážně, respektive se nepřenáší do praxe. Důsledkem toho se ženy nadále 

nacházejí v nepříznivé situaci v mnoha oblastech společenského života. Tomuto odpovídá 

výsledek Srbska v hodnocení GEI podle agentury EIGE, kde se ukazuje, že je zhruba v půli 

cesty k dosažení genderové rovnosti. Detailnější analýza ukazuje, že Srbsko je hluboce pod 

průměrem EU v doméně „peníze“ (respektive přístup k finančním zdrojům a celková 

ekonomická situace) a „čas“ (rozumí se čas strávený domácími pracemi, péčí o rodinu a též 

množství volného času). V ostatních oblastech se Srbsko pohybuje poměrně blízko 

k evropskému průměru.189 V aktuálním žebříčku by pravděpodobně bylo nadprůměrné 

v oblasti „moc“ (uvažující pozici žen v politice a ekonomice) díky premiérce a nové 

genderově vyvážené vládě. 

 
189 Marija Babović, „Gender Equality Index for the Republic of Serbia: Measuring Gender Equality in the 
Republic of Serbia“, EIGE, https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/post-
files/indeks_rodne_ravnopravnosti_srbija_eng.pdf (staženo 23. března 2021). 
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5.1. Účast žen na veřejném životě 
Téma žen v politice v Srbsku se v posledních letech stalo zvlášť pozoruhodným. Není 

pochyb, co se týče legislativy, Srbsko zaznamenalo pokrok v této oblasti. Rozdíl ovšem je 

ve vnímání podstaty tohoto rozdílu. Lze totiž pozorovat velký rozpor mezi jeho vnímáním 

mimo Srbsko a v Srbsku. V zahraničí rezonuje jako ukazatel vysoké úrovně genderové 

rovnosti (homosexuální) premiérka Ana Brnabić a poloviční podíl žen na jí vedené nové 

vládě z podzimu 2020.190 Brnabić zemi vládne (spolu s prezidentem Vučićem) již pátým 

rokem, proto by měl být vidět vliv na genderovou politiku, který jí bývá připisován. Naopak 

podle jiných ukazatelů se genderové otázky neposouvají, naopak často se pozice žen spíše 

zhoršuje. Podíl žen na rozhodovacích procesech zůstává nízký, hlavně na nižších úrovních 

administrativy v oblastech daleko od Bělehradu nebo Vojvodiny. 

5.1.1. Premiérka Brnabić 
V souvislosti se zastoupením žen v politice nelze blíže nezmínit kromě samotné politiky 

osobnost Any Brnabić. Premiérce Srbska je 45 let a pochází z Bělehradu, z poměrně dobře 

situované rodiny. Sociální status jí umožnil mimo jiné studovat vysoké školy v USA a 

v Anglii. Po jejich dokončení se Brnabić vrátila do Srbska. Zde pracovala mnoho let 

v mezinárodních organizacích a ve veřejném sektoru, kde se zabývala zejména digitalizací. 

Měla velké zkušenosti také se spoluprací s neziskovým sektorem, konkrétně profesně blízce 

 
190 Kljajić, „Ana Brnabić“. 

Marija Babović, „Gender Equality Index for the Republic of Serbia: Measuring Gender Equality in 
the Republic of Serbia“, EIGE, https://eurogender.eige.europa.eu/system/files/post-
files/indeks_rodne_ravnopravnosti_srbija_eng.pdf (staženo 23. března 2021). 
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pracovala s USAID.191 V době, kdy vstupovala do politiky, byla výkonnou ředitelkou 

společnosti Continental Wind Serbia, která se věnuje obnovitelným zdrojům elektrické 

energie.192 Její první vládní funkcí byl post ministryně veřejné správy a místních samospráv. 

O rok později, po svém zvolení prezidentem, ji navrhl na místo premiéra Aleksandar Vučić. 

V té době byla Brnabić pouze technokratkou, do Vučićovy strany SNS vstoupila až v roce 

2019.193 

Právě Vučić sehrál hlavní roli ve „stvoření“ Any Brnabić jako symbolu progresivity 

Srbska. Byl to totiž on, kdo za Brnabić provedl její coming out.194 Tehdy ještě ministryně to 

označila za „jejich společné rozhodnutí“. Takto se mělo údajně předcházet nepříjemnostem, 

které by Brnabić mohly v úřadu potkat. Vučić okamžitě začal sexuální orientaci Brnabić 

využívat a upozorňovat na ni, aby poukázal na evropskost Srbska. V mnohých článcích na 

toto téma autoři dokonce pracují s tezí, že Brnabić je jakýmsi nástrojem prezidenta Vučiće, 

jak se v EU pozitivně zviditelnit. Např. Boban Stojanović premiérku označuje za 

„imaginární důkaz srbské pokrokovosti [pro EU, respektive Západ]“.195  Na druhou stranu 

před jmenováním Brnabić premiérkou Vučić prohlásil, že „nezáleží, jestli je nebo není lesba, 

zajímají mě jen její schopnosti“. Podle Lazary Marinković tímto poslal Vučić 

konzervativním voličům zprávu, že „[jej] nezajímají homosexuálové nebo jejich práva, 

pouze to, jak Brnabić pracuje“.196 

Podobnou zprávu šíří aktivně sama Brnabić. Ihned po svém jmenování se vyjádřila ve 

smyslu, že nechce být ztotožňována se svojí sexuální orientací, ale se svou prací v úřadě. 

Proto nebylo překvapivé, že ji zástupci NGOs přijali s rezervou. Organizace Labris ve svém 

prohlášení uvedla, že „lesba v čele vlády neznamená, že Srbsko je automaticky zemí, kde 

jsou lidská práva LGBT komunity respektovaná, kde jsme [členové komunity] v bezpečí“.197 

 
191 Vlada Republike Srbije, „Ana Brnabić: Predsednica Vlade Republike Srbije“, 
https://www.srbija.gov.rs/biografija/184/ana-brnabic.php (staženo 15. března 2021). 
192 Ibid. 
193 Kljajić, „Ana Brnabić“. 
194 Boban Stojanović, „Ana in cotton candy, or the tragedy of a civil servant“, Peščanik, publikováno 23. 
června 2017, https://pescanik.net/ana-in-cotton-candy-or-the-tragedy-of-a-civil-servant/ (staženo 14. března 
2021). 
195 Ibid. 
196 Lazara Marinković, „Powers that be: Why having an openly lesbian prime minister hasn’t solves Serbia’s 
LGBTQ crises“, The Calvert Journal, publikováno 16. dubna 2018, 
https://www.calvertjournal.com/features/show/9865/being-lgbtq-serbia-lesbian-prime-minister-brnabic-pride 
(staženo 16. března 2021). 
197 Amarildo Fecanji, „Serbian LGBTI Organizations Give Mixed Response to Election of Ana Brnabić as 
Prime Minister“, LGBT Equal Rights Association, publikováno 16. června 2016, https://www.lgbti-
era.org/news/serbian-lgbti-organisations-give-mixed-response-election-ana-brnabić-prime-minister (staženo 
16. března 2021). 
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Jiná asociace, Da se zna, vyjádřila obavy, že její zvolení bude hlavně PR nástrojem nově 

zvoleného srbského prezidenta. Podle nich udělala premiérka vše pro to, aby se distancovala 

od své sexuální identity. Další aktivisté nebyli tolik skeptičtí, zdůrazňovali, že „z perspektivy 

politické participace žen obecně – a zejména leseb a LGBT osob, je zvolení Brnabić 

zásadním krokem, který může mít pozitivní vliv na pohled společnosti na komunitu“.198 

Vývoj posledních let dává za pravdu spíše kritikům. V předchozí kapitole byl popsán boj o 

nový Zákon o genderové rovnosti, který Brnabić nejprve slíbila přijmout, aby ho později 

považovala za zbytečný (protože v Srbsku není genderová rovnost ohrožena; v současné 

době ale probíhá další kolo připomínek k zákonu). Ani v oblasti LGBT práv se Brnabić příliš 

neangažuje, a to i přesto, že základní práva členů komunity nejsou legislativně ošetřena 

(právo na rodinu, manželství atd.) Podle údajů NGOs navíc během jejího mandátu naopak 

vzrostlo násilí na členech komunity. Premiérka se sice účastnila bělehradské Pride v roce 

2017, ale podle DW „práva LGBT komunity nemají v její politické agendě prioritu“.199 Tyto 

skutečnosti mohou vyplývat z toho, že vládu Brnabić ve skutečnosti řídí spíše prezident 

Vučić. Tomuto tématu se věnovala obsáhle jedna z respondentek. 

 

NN: Ana pracovala se spoustou NGOs. Slyšela jsem od pár lidí z toho prostředí, že je 

skvělá, má výbornou pracovní morálku. Ale nakonec ji jenom všichni nesnáší, hlavně 

LGBT komunita. Mrzí mě to, připadá mi to jako taková falešná šance – za určitých 

okolností jsme mohli dosáhnout něčeho velkého, ale nakonec se nic nestalo.200 

 

Opakujícím se bodem kritiky Brnabić je to, že jí se problémy LGBT komunity vůbec 

netýkají. Jak poukázala např. aktivistka Da se zna Dragoslava Barzut, Brnabić je z bohaté 

rodiny a vystudovala na Západě, tudíž se nikdy v srbské komunitě nepohybovala a nezná její 

problémy. Proto může říct, že homofobie neexistuje.201 V souladu s tím se vyjádřila v roce 

2018, kdy řekla, že Srbsko má „další, důležitější otevřené otázky, které musí řešit v blízké 

budoucnosti pro dobro všech občanek a občanů“.202 V roce 2021, tedy tři roky po tomto 

 
198 Fecanji, „Serbian LGBTI Organizations Give Mixed Response to Election of Ana Brnabić as Prime 
Minister“. 
199 Kljajić, „Ana Brnabić“. 
200 NN, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 22. března 2021. 
201 Marinković, „Powers that be“. 
202 „Brnabić: Zakon o rodnoj ravnopravnosti stiže ove godine, ali ne vidim čemu žurba“, publikováno 19. 
února 2018, https://www.blic.rs/vesti/politika/brnabic-zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-stize-ove-godine-ali-
ne-vidim-cemu-zurba/bnzltp9 (staženo 9. března 2021). 
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prohlášení, se však srbská LGBT komunita chystá na uzákonění registrovaného 

partnerství.203 

Ani v současné době nicméně premiérka běžný život srbských homosexuálů nežije. 

Partnerka premiérky Milica Ðurđić se dokonce v roce 2019 stala matkou dítěte, které 

pochopitelně vychovávají společně. Ačkoliv Brnabić nemá na syna žádný právní nárok, na 

podobné rodinné uspořádání by většina srbské společnosti nedosáhla. Výmluvný je článek 

ze stránky NGO zaměřené na transsexualitu Gejten nazvaný „Jak může LGBT osoba být 

v Srbsku rodičem, pokud není Ana Brnabić“. Samotný text popisuje, že „obyčejní občané“ 

žijící v Srbsku mimo manželství prakticky nemají možnost procedur jako je umělé oplodnění 

(které postoupila Ðurđić) v Srbsku.204 

Pro srbské feministky je proto paradoxní nadšení, s jakým je Brnabić přijímána 

v zahraničí. V roce 2019 ji časopis Forbes zařadil mezi nejmocnější ženy světa.205 K velmi 

pozitivnímu vnímání Srbska loni přispělo vytvoření vlády, v níž je polovina žen, což je velký 

posun oproti původní pětině. Nové ministryně zasednou např. v resortu ekonomie, 

spravedlnosti, práce nebo kultury a lidských práv.206 Brnabić sama se vyjádřila, že „Srbsko 

je jednou z nejlepších zemí na světě podle počtu žen v parlamentu a ve vládě“.207 Oproti 

tomu srbští autoři i aktivisté poukazují na to, že vládu stále ovládá Vučić a ženy stále nejsou 

dostatečně reprezentované na nižších úrovních politiky, v bezpečnostních složkách nebo 

v diplomatickém sboru. Spojení premiérky a potenciálu zlepšení pozice žen jsem se dotkla 

v rozhovoru s jednou respondentkou. 

 

MN: Myslíš, že může pomoct pozici žen ve společnosti, že teď máte premiérku? Zdá 

se mi, že v zahraničí to dost rezonuje. 

JC: (bez rozmyslu) Ne.208 

 
203 „Majority of Serb LGBT Community Expects Same-Sex Union Bill to be Passed“, EURACTIV.rs, 
publikováno 18. března 2021, https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/majority-of-serb-lgbt-
community-expects-same-sex-union-bill-to-be-passed/ (staženo 29. dubna 2021). 
204 Marija Janković, „Kako LGBT osoba može da bude roditelj u Srbiji, ako nije Ana Brnabić“, BBC, 
publikováno 21. února 2019, https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-47316076 (staženo 16. března 2021). 
205 Kljajić, „Ana Brnabić“. 
206 Misha Savić, „Next Serb Government Among Most Gender-Balanced in the World“, Bloomberg, 
publikováno 25. října 2020, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-25/serbia-to-become-one-of-
world-s-most-gender-balanced-governments (staženo 16. března 2021). 
207 „Brnabić: Srbija u svetkom vrhu po broju žena u Skupštini i Vladi“, N1, publikováno 25. ledna 2021, 
https://rs.n1info.com/vesti/brnabic-srbija-u-svetskom-vrhu-po-broju-zena-u-skupstini-i-vladi/ (staženo 16. 
března 2021). 
208 JC, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 4. února 2021. 
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5.1.2. Politická reprezentace žen 
Při přesunutí pozornosti z jedné konkrétní ženy více na obecnou úroveň, vyvstávají širší 

strukturální problémy, kvůli nimž je obecně počet žen na politických postech nízký. Co se 

týče legislativních překážek, je třeba zmínit Zákon o volbách zástupců lidu, který 

představuje kvótu, díky níž je Srbsko jedním z nejlepších států podle GEI (ale tento aspekt 

je jediným, v němž se země zlepšuje).209 Na základě návrhu z loňského roku kvóta stoupla 

na 40 % kandidátek na kandidátních listinách pro národní i místní volby. Přesto 

problematické provádění tohoto zákona spolu s patriarchálním nastavením společnosti 

přispívají nadále k nízké reprezentaci žen v politice.210 

Kvůli tomu, že se jedná o strukturální problém, je složité ho jakkoli řešit. Většina 

autorů i zástupci občanské společnosti vidí hlavní komplikace v celkovém patriarchálním 

nastavení společnosti tlačícím ženy mimo veřejnou sféru. Zpráva USAID, založený na 

rozhovorech s některými poslankyněmi, upozorňuje na složitost procesu, který musí žena 

podstoupit, aby se vůbec dostala na kandidátku. Obvykle je potřeba relativně velký finanční 

kapitál, ale i konexe a přístup k informacím, což mnohé ženy nemají.211 USAID upozorňuje 

na několik zajímavých úhlů pohledu, které nebývají prezentovány v srbských ani 

evropských zdrojích. Jedním z nich je neochota žen (poslankyň či zastupitelek) jít proti 

mužským kolegům a případně hlasovat jinak. Autorka zprávy, Marija Babović, to přisuzuje 

strachu z nějaké formy trestu, která by mohla přijít. Druhým je založení srbské politiky, v níž 

jde „o loajalitu, nikoli o zásluhy“. Žena, která chce v tomto prostředí uspět, proto musí 

hlasovat s většinou. To zabraňuje některým ženám hlasovat „jako ženám“, protože je třeba 

upřednostnit zájem stranických kolegů. Komplikací v tomto ohledu je i fakt, že loajalita ke 

stranickým ideálům může ženy odradit od spojenectví s dalšími ženami napříč politickým 

spektrem. Zatřetí USAID zdůrazňuje, že častěji odcházejí z politiky po krátké době kvůli 

korupci, diskriminaci a sexuálnímu obtěžování političek. Zvlášť zajímavý je názor, že ženy 

méně často např. ohlásí korupci (kvůli své nižší pozici v hierarchii moci).212 V souhrnu, za 

nedostatečný podíl žen na politice nese velký podíl mužská většina. Jak ukazují některé 

průzkumy veřejného mínění, ani jedno pohlaví nepovažuje politickou kariéru za vhodnou 

 
209 „Gender Equality indices in the Western Balkans and Turkey“, European Institute for Gender Equality 
https://eige.europa.eu/gender-equality-indices-western-balkans-and-turkey (staženo 8. března 2021). 
210 Kljajić, „Ana Brnabić“. 
211 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 28. 
212 Ibid., 29. 
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ženy.213 Dokmanović vidí v tomto bodu kromě kvalitní legislativy podstatnou roli NGOs, do 

nichž podle ní vstupují často bývalé političky.214 

Součástí celého genderového aparátu v Srbsku jsou tradičně kvóty, které jsou pro 

reprezentaci žen v politice klíčové. Ani mnoho zemí EU je nemá. Bez nich byl počet 

poslankyň v Srbsku pravděpodobně velmi nízký (jednalo se nicméně stále o období 

Jugoslávie, samostatné Srbsko mělo kvóty zavedeny od roku 2006). Kvóty platí na místní 

úrovni i např. pro instituce pro reprezentaci menšin.215 Na druhou stranu kvóty nejsou 

respektovány na jiných postech, např. v odborech. Navíc ani v roce 2021 však neexistuje 

úprava, kterou by byly odcházející poslankyně nahrazeny opět ženou. 

V souvislosti se zmíněnou genderovou rovností v rámci vlády a kvótami může „nízká 

reprezentace žen“ znít nepravděpodobně. Na místní úrovni (s výjimkou Vojvodiny) se tato 

kritika potvrzuje, protože pouhých 20 ze 174 municipalit vede žena.  Na národní úrovni lze 

upozornit na nízký počet žen, které v rámci Skupštiny zastávají nějakou funkci (předsedkyně 

parlamentního výboru apod.)216 Na ministerstvech jako je ministerstvo financí nebo obrany 

zůstává podíl žen v řídích funkcích nízký.217 V podobné situaci se ženy nacházejí i 

v odborech. Stále proto lze v Srbsku pozorovat fenomén tzv. skleněného stropu (glass-

ceiling), kdy určitá skupina (ženy) nemůže dosáhnout dále než na určitou úroveň v rámci 

společenské hierarchie.218 Dokmanović popisuje skleněný strop na příkladu školství, kde 

tvoří až 71 % všech zaměstnanců ženy, ale pouze 42 % z nich zastává manažerský post.219 

Dobrým znamením by mohlo být, že Gordana Čomić, která navrhla zvýšení kvóty žen 

v parlamentech, je v současné době ministryní pro lidská práva, práva menšin a sociální 

dialog. Čomić si evidentně problému vědoma a jeho řešení vidí z části v novém Zákoně o 

genderové rovnosti.220 Jiní zástupci vlády se odvolávají i na EU a změny, které bude potřeba 

udělat, aby bylo Srbsko připravené na vstup. Také o této problematice jsem se bavila 

s jednou respondentkou. 

 

 
213 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 38. 
214 Ibid. 
215 Ibid., 37. 
216 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 108. 
217 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 37. 
218 Ibid., 38. 
219 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 38. 
220 „Čomić: Predloge zakona o rodnoj ravnopravnosti, zabrani diskriminacije i istopolnim zajednicama ove 
nedelje šaljemo ministarstvima“, Insajder, publikováno 31. března 2021, 
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/23411/ (staženo 3. dubna 2021). 
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MN: Jste v procesu vstupu do EU. To podle tebe přispívá ke zlepšení pozice žen? 

MM: [na chvíli se zamyslela] Nemyslím si. Spíš se nějak posouváme přirozeně 

průběhem času. Přizpůsobujeme se trendům všude na světě.221 

 

Profesorka Fakulty politologických studií Biljana Ðorđević popisuje současnou situaci, kdy 

„dřív bylo málo žen ve vysokých postech v místních samosprávách. Teď, po posledních 

volbách, jich bude asi víc, ale je to to samozřejmě pokus kompenzovat nedostatek opozice a 

politického pluralismu v parlamentu a místních samosprávách přes nabídnutí symbolické 

reprezentace sociálních menšin“.222 S tím souhlasí i aktivistka Tanja Ignjatović, podle níž je 

vysoký počet žen ve vládě i v parlamentu jen krátkodobým plánem a „kdyby jim šlo o 

zásadní … přihlášení se k ženským právům, přijali by nový Zákon o genderové rovnosti, 

Akční plán Národní strategie pro genderovou rovnost pro léta 2019–20… Rozdíl v počtu žen 

na celostátní a místní úrovni je očekávaným výsledkem politiky, která se nezajímá o rovnou 

účast žen a o ženská práva“.223 

5.2. Ekonomické problematika a pozice žen na trhu 
práce 

Další oblastí, kterou často zdůrazňují srbské i zahraniční instituce, je ekonomika. Tento 

okruh je velmi široký, zahrnuje oblast zaměstnanosti (trh práce, státní podpora), ale i pozici 

žen ve společnosti z finančního pohledu. Srbská ekonomika se od roku 2009 postupně 

dostávala z ekonomické krize, až dosáhla růstu zhruba od roku 2016. I v rámci ekonomiky 

došlo k mnohým změnám, které ženám pomohly. Postupně se zvyšuje podíl pracujících žen 

a problémy, s nimiž se setkávaly (sexuální obtěžování na pracovišti, ochrana vícekrát 

diskriminovaných žen apod.) se začínají lépe řešit pomocí mnohých strategií či na úřadu 

ombudsmana. V rámci GEI je doména „práce“ nejslabší ukazatel pro Srbsko (o 10 % horší 

než průměr EU).224 Jedná se o nejkritičtější bod v rámci evropských hodnotících zpráv, 

čemuž odpovídá obrovský objem přislíbených reforem ze strany Srbska. 

 
221 MM, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 12. února 2021. 
222 Zorana Dimitrović, „Gender-balanced Serbian government: Step towards gender equality or just a PR 
move?“ European Western Balkans – Serbia, publikováno 19. listopadu 2020, 
https://europeanwesternbalkans.com/2020/11/19/gender-balanced-serbian-government-step-towards-gender-
equality-or-just-a-pr-move/ (staženo 28. března 2021). 
223 Dimitrović, „Gender-balanced Serbian government“. 
224 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 105. 
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5.2.1. Sociální pozice žen 
Tato oblast je svázaná s oblastí zaměstnanosti, kterou do jisté míry předurčuje. Podle 

Srbského statistického úřadu jsou ženy ve znevýhodněné pozici v rodině, protože ženy doma 

pracují dvakrát delší čas než muži; touto prací se rozumí zejména péče o domácnost či 

rodinu. V Srbsku stále pozorujeme tzv. dvojí břemeno, kdy kromě práce má žena „druhou 

směnu“ v domácnosti. Přesto, že se takto strávený čas postupně zkracuje, lze říct, že ženy 

pracují více. Pokud by byla práce v domácnosti placená, byť jen minimální mzdou, průměrná 

srbská žena by byla o 1650 € ročně bohatší.225 Velmi důležité je, že na ženy často připadává 

péče o některé členy rodiny. V tom případě je žena vyřazena z pracovního procesu. Až 96 

% osob, které se podle srbských institucí nacházejí v této pozici, jsou ženy.226 Otázky na 

sociální postavení žen ve společnosti přirozeně vyvstaly i v rozhovorech při diskutování 

ekonomických témat. Srbsko v tomto směru není výjimečné a zkušenosti respondentek 

odpovídají trendům v regionu. 

 

MM: V Bělehradě jsme na tom dobře. Celkově bych řekla, že se to za posledních 30 

let hodně změnilo. No ale tehdy… měla jsem babičku, která byla profesorka angličtiny 

na univerzitě. To bylo něco! Přesto se od ní ale čekalo, že bude mít vždycky 

navařeno.227 

 

Často zmiňovaný problém v odborných i oficiálních textech představují nerovná vlastnická 

práva. Badatelé poznamenávají, že na legislativní úrovni je všechno v pořádku a víceméně 

v souladu s požadavky EU. V rámci Zákona o rodině byly vyřešeny problematiky např. 

předmanželské smlouvy, sdílený majetek v manželství i vlastního majetku a 

svoboda zacházení s ním. Podle Dokmanović vypadá realita jinak, jednak kvůli právním 

mezerám, jednak kvůli přetrvávajícím genderovým stereotypům. Jejich vlivem dochází 

k registraci majetku pouze ve jménu muže (manžela v případě manželství, bratra v případě 

sourozenců atd.) Statistiky ukazují, že naprostou většinu nemovitostí v Srbsku vlastní muži 

(88 % domů a 84 % zemědělské půdy).228 V případě, že dojde k popsané situaci, může muž 

s majetkem zacházet, jak se mu zlíbí (i bez vědomí druhého/dalšího majitele, tedy ženy). 

 
225 Djoković-Papić et al., Women and Men in the Republic of Serbia (2017). 
226 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 56. 
227 MM, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 12. února 2021. 
228 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 54. 
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Zajímavé také je, že vdovy jsou často vlastní rodinou nuceny převést svůj majetek na jiné 

(muže).229 Na toto téma jsem se zaměřila i v rozhovorech. Ačkoli se respondentky v mnoha 

pohledech a zkušenostech příliš nelišily, u této otázky jsem od dvou z nich dostala přímo 

protichůdné reakce. Mladší z respondentek (JC) jsem se nicméně neptala na dělení 

společného majetku manželů, protože na rozdíl od starší (MM) nemá osobní zkušenost 

s manželstvím či případným rozvodem. Obě respondentky žily v době rozhovoru 

v Bělehradě, mladší z nich však pochází z šedesátitisícového města Zaječar na samém 

východě Srbska. Je pravděpodobné, že právě z toho důvodu se její odpověď shodovala 

s obecnými poznatky z odborných textů. Podle nich se s touto otázkou nicméně potýkají 

zejména ženy žijící mimo větší města, jejichž slabá sociální pozice na národní úrovni není 

zohledněna. Druhá respondentka byla z Bělehradu podobně jako celá její rodina, což 

nepochybně mohlo ovlivnit její zkušenost. 

 

MN: Podle jednoho dokumentu EU se ženy někdy nedostanou k majetku, protože je 

napsaný na nějakého jejich příbuzného muže. Ten report byl už z roku 2016, je to tak 

pořád? 

JC: Je. Majetek většinou zdědí kluci a můžou s ním dělat, co chtějí. Holky mají jinou 

cestu – chodit do školy, do práce, najít si manžela a mít dítě.230 

 

MN: V reportech EU jsem četla, že ženy často nedědí majetek nebo nic nedostávají 

při rozvodu. Máš s tím nějakou zkušenost? 

MM: To nemůže být pravda. Dědictví si přece určuje každý sám. Majetek se dělí podle 

zákona a potom o tom rozhoduje soud. Samozřejmě, občas je soud zaujatý…231 

 

MN: Podle jednoho reportu pro EU ženy často nedědí stejně jako muži. Máš s tím ty 

nebo někdo z rodiny zkušenost? 

NN: Jasně, znám to z máminy rodiny. Její bratr zdědil dva domy a čtyřikrát víc půdy 

než máma a teta dohromady. Určitě se to postupně zlepšuje, ale u žen se vždycky tak 

 
229 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 54. 
230 JC, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 4. února 2021. 
231 MM, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 12. února 2021. 
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nějak očekává, že dostanou mnohem míň nebo rovnou nic.232 

 

Ženy žijící na venkově jsou obecně v horší pozici. To vychází z celkové úrovně rozvoje 

srbského venkova, na němž chybí infrastruktura. S tím lze spojit vysokou úroveň emigrace 

a tím pádem nadprůměrné stárnutí populace.233 Konkrétně jeho obyvatelé zaostávají za 

srbským průměrem v ukazatelích rozvoje kvůli nižší úrovni vzdělání. Až třetina z těchto žen 

v dospělém věku vůbec do školy nechodila, s čímž souvisí jejich brzký odchod z domova do 

nové rodiny.234 V tomto kontextu je třeba zdůraznit pozici Romek. Podle Srbského 

statistického úřadu jde do školy pouze 69 % dětí včas, jen 22 % z nich chodí na střední školu 

a až 43 % romských dívek ze školy odejde právě proto, aby se mohly vdát.235  USAID 

dokonce tvrdí, že většina Romek je „funkčně negramotných“.236 Obě skupiny čelí dalším 

společným problémům. Jeden z nich, který tyto ženy provází celý život, je chybějící 

zdravotní pojištění. To často souvisí s tím, že nejsou zaměstnané, respektive pracují pouze 

v rodinném prostředí bez oficiálního platu. Lze proto říct, že ženy v součtu domácích prací 

a neplacené práce na rodinném podnikání či hospodářství pracují více než muži.237 

Doprovodný jev představuje omezený přístup ke speciální péči (např. kontroly 

v těhotenství), k sociálním dávkám (mateřská dovolená) a ke starobním důchodům, na něž 

těmto ženám nevzniká nárok.238  

Právě dvě výše zmíněné skupiny tvoří velkou část skupiny žen tzv. vícekrát 

diskriminovaných. Do této skupiny patří samozřejmě ženy zmíněné v této kapitole, ale také 

příslušnice LGBT skupiny či ženy s handicapem. Jejich neefektivní ochrany v rámci 

současných právních úprav si je vědoma jak EU, tak srbské instituce. Pro posun v této 

problematice je klíčové uznání problému v rámci Strategie pro genderovou rovnost na 

aktuální období a s tím spojená snaha dané skupiny lépe definovat. Vzhledem k tomu, jak 

nová tato problematika pro Srby je, se zdá podstatná podpora mezinárodních partnerů Srbska 

– existuje např. program Zero Tolerance to Discrimination v rámci Twinningu (programu 

 
232 NN, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 22. března 2021. 
233 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 35. 
234 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 42. 
235 „Statistical Yearbook of the Republic of Serbia – Population“, Statistical Office of the Republic of Serbia, 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/28/82/02-POPULATION.pdf (staženo 15. 
března 2021). 
236 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 17. 
237 Ibid. 
238 Ibid., 42. 



 
 

61 

EU pro výměnu zkušeností pracovníků státní správy z členských zemí a jejich partnerů), 

případně asistence NGO Gejten, která spolupracuje na tvorbě Zákona o genderové 

rovnosti.239 Velkou roli hraje Komisař pro ochranu rovnosti, jenž podal několik návrhů 

přispívajících ke zlepšení situace této skupiny žen. Pozitivním příkladem pro celostátní 

legislativu by mohla být Vojvodina, kde „je kladen zvláštní důraz na posílení ekonomické 

pozice nezaměstnaných žen, žen z venkova, svobodných matek a obětí domácího násilí“. 

Zároveň více spolupracuje s občanskou společností, kde např. NGO Ženske studije i 

istraživanja založila Školu romistiky pod záštitou Univerzity v Novém Sadu, jež se otevřela 

všem, kdo měli o problematiku zájem.240 

5.2.2. Práce a pracovní trh 
Celkově vzato, srbské ženy pracují méně, kratší dobu a hůře na placených pozicích. Obvykle 

se soustřeďují na horších, málo flexibilních postech v čistě ženském kolektivu.241 Ve 

veřejném sektoru bývají ženy zastoupeny ve velkém počtu a bývají lépe vzdělané než jejich 

mužští kolegové. Vzděláním si bývají obě skupiny rovné. Zvlášť ohroženou skupinou jsou 

v celé množině ženy žijící na venkově, které pracují „na černo“, naprosto mimo systém, což 

jim komplikuje situaci v pozdějším životě.242 Ženy v průměru vydělávají méně, jelikož 

zpravidla nezastávají zmíněné manažerské posty. V soukromém sektoru je pozoruhodný 

zvyšující se podíl podnikatelek z pouhých 7,9 % (2007) na 31,7 % (2014), zároveň ale 

stagnující počet žen, které svůj podnik opravdu řídí (19 %). Tyto ženy se pochopitelně 

setkávají s diskriminačními předpoklady, např. že kvůli svému zaměstnání zanedbávají 

rodinu.243 Na druhou stranu je soukromý sektor pro ženské pracovnice problematičtější 

z hlediska kvality práce. Na tuto skutečnost upozornila i jedna z aktivistek v rozhovoru pro 

USAID. 

 

Největší mezera je v soukromém sektoru. Nenabízejí ty samé práce pro ženy a pro 

muže. Je to malost myšlení v místech jako Preševo [město, odkud byla původem 

autorka citátu], Vranje, Bujanovac; není to jako v Prištině nebo v Bělehradě, které 

jsou větší. V soukromých společnostech si žena nemůže být jistá, jestli nebude 

 
239 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 42. 
240 Ibid., 64. 
241 Djoković-Papić et al., Women and Men in the Republic of Serbia (2017). 
242 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 54–55. 
243 Ibid., 38. 
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obtěžovaná, jestli má adekvátní kvalifikaci nebo jestli naplní očekávání společnosti.244 

 

Statistické údaje poukazují na vysoký počet případů, v nichž se ženy setkaly s nějakým 

typem porušení svých práv při výkonu práce, což odpovídá zkušenosti citované. Ženy jako 

skupina jsou nejvíce zranitelné, zvlášť v případě dalšího znevýhodnění (příslušnost k etnické 

menšině, vyšší věk či sexuální orientace). Zajímavé je, že více diskriminovány bývají ženy 

pracující na kratší úvazky či na dobu určitou, případně ženy pracující bez oficiální smlouvy, 

která z nich činí zranitelnější cíle. Až 56 % žen obecně se nicméně stala na pracovišti obětí 

diskriminace, z toho 22 % obětí sexuálního obtěžování.245 To je v rámci zákoníku práce 

definováno relativně progresivně, a to jako „verbální či nonverbální (fyzické) napadení jiné 

osoby namířeno proti důstojnosti uchazeče o zaměstnání či pracovníka“.246 Do tohoto popisu 

spadají i sexistické poznámky a hodnocení vzhledu žen. Jedna z respondentek (jediná, jejíž 

šéfové byli podle jejích slov vždy muži) se vyjadřovala na toto téma v několika částech 

rozhovoru. 

 

NN: Často se mi stávalo, že jsem měla kolegyně přijaté jenom díky vzhledu. Jedna 

kamarádka, která pracuje na ministerstvu, mi říkala, že všechny sekretářky pracující 

pro muže mají „velký hrudník“ […]. Obecně řečeno, hezké ženy jsou na trhu práce ve 

výhodě. Jeden můj šéf jednou řekl, že přijímá jenom krásné ženy, aby měl tak krásný 

každý den. Jo, vím, že to zní neuvěřitelně, chtěla jsem odtud hned odejít.247 

 

Nejčastějším příkladem diskriminace, s nímž se ženy mohou setkat ještě před získáním 

práce, jsou otázky týkající se jejich rodinného stavu. Může se jednat o dotazy směřující např. 

k perspektivě svatby, případně plánům na brzké založení rodiny. Podle Ćopić se s nimi 

setkalo okolo 50 % žen, ačkoli se jedná o nelegální praktiku.248 Tyto otázky jsou mnoho let 

zakázány na základě Zákoníku práce. Existuje samozřejmě rozdíl v platech (gender pay 

gap), která je podle Srbského statistického úřadu pouhých 8,7 % ve prospěch mužů. Rozdíl 

je jedním z nejnižších v Evropě. Jak upozorňují sami autoři, statistika bez kontextu není 

 
244 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 44. 
245 Petričević, „Women’s Rights in the Western Balkans in the Context of EU Integration“, 26. 
246 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 104. 
247 NN, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 22. března 2021. 
248 Ćopić, Rodna ravnopravnost u Srbiji, 104. 
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relevantní, proto zmiňují i jiné faktory, jako např. počet žen s nízkým platem celkově či 

celkový obnos získaný v penzi.249  

Zákoník práce v sobě obsahuje speciální opatření pro ochranu extrémně zranitelných 

skupin, včetně ochrany žen. Zapovídá zmíněné dotazy týkající se osobních informací. Podle 

statistik patrně stále dochází k porušování těchto principů a mj. média či odbory poukazují 

na to, že incidentů diskriminace bude pravděpodobně více, než jich je nahlášeno příslušným 

orgánům. Dokmanović přisuzuje tento stav zejména nedostatečným mechanismům pro 

kontrolu pracovních podmínek. Soukromý sektor se proto často vyhýbá i základní ochraně 

zaměstnanců.250 V souvislosti s těmito informacemi jsem proto kladla respondentkám 

otázky i na toto téma, jejich zkušenosti se s odbornou literaturou v nejmenším neshodovaly. 

V tomto kontextu je nutné upozornit, že mé respondentky byly relativně mladé (20–35) žily 

a pracovaly v Bělehradě, měly vysokoškolské vzdělání a pracovaly v neziskovém sektoru. 

Tím pádem měly hned několik komparativních výhod, čemuž přisuzuji jejich odlišnou 

zkušenost od zmíněných statistik a odborných textů. 

 

MN: Dál trh práce. Setkala ses někdy ty nebo tvoje blízké s diskriminací v práci? Nebo 

s obtížemi při jejím hledání, třeba kvůli dětem? 

MM: V oblasti práce… určitě nikdy. Ty trendy, co máš na mysli, už jsou dávno pryč. 

Dneska už se rodina nebo děti moc neřeší.251 

5.3. Genderově motivované násilí 
Oblast domácího násilí představuje největší strukturální ohrožení pozice žen ve společnosti. 

V Srbsku se s ním alespoň jednou v životě setkala více než polovina žen a více než 77 % 

obětí takového násilí jsou ženy.252 Velkou část případů genderově motivovaného násilí tvoří 

domácí násilí, jehož obětí ani přes veškerá opatření neubývá.253 Na jeho extrémním rozšíření 

v srbské společnosti panuje všeobecná shoda a jeho rozšířenou existenci uznávají všichni 

aktéři zasahující do srbské politiky. Tomu odpovídá pokrytí tématu ve všech reportech, 

odborné literatuře i v tisku. Stejně tak často se genderově motivovanému násilí věnují srbské 

 
249 Djoković-Papić et al., Women and Men in the Republic of Serbia (2017). 
250 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 56–7. 
251 MM, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 12. února 2021. 
252 Djoković-Papić et al., Women and Men in the Republic of Serbia (2017). 
253 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 43. 
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instituce, mezinárodní organizace a NGOs s cílem snížit jeho prevalenci. 

V posledních 20 letech došlo k vytvoření robustního legislativního a institucionálního 

rámce pro boj s genderově motivovaným násilím a domácím násilím. Již na začátku milénia 

došlo k pozitivně hodnoceným úpravám Trestního zákoníku či Zákona o rodině. Dále 

problematiku upravují i všechny tři zákony z antidiskriminačního balíčku z roku 2009. 

Relativně novým je Zákon o předcházení domácímu násilí z roku 2017, který ustavuje 

některá opatření, jejichž absenci rozsáhle kritizovaly NGOs, ombudsman a Komisař pro 

ochranu rovnosti. Všechny tyto entity upozorňovaly na nedostatečnou ochranu obětí před 

násilníky, zejména v období po spáchání násilného činu, ale navíc před jeho vyšetřením, 

respektive před začátkem soudního procesu.254 Klíčové by podle kritiků bylo zlepšení 

koordinace daných orgánů (policie, sociální správa atp.), stejně jako zavedení urgentní 

ochrany v podobě např. vykázání násilníka či soudního zákazu styku mezi násilníkem a 

obětí.255 Někteří autoři poukazují na to, že opatření nebyla dostatečně implementována, ani 

nebyla dostatečně harmonizována s Istanbulskou konvencí, kterou Srbsko ratifikovalo.256 

Kritické přístupy k ochraně před genderově motivovaným násilím reflektuje příslušná 

strategie vycházející ze zmíněného Zákona o předcházení domácímu násilí. Doprovází ho 

strategie navazující na Národní strategii pro prevenci a eliminaci násilí na ženách v rodině a 

v partnerských vztazích z roku 2011. Tehdejší dokument UNDP v Srbsku označila za 

„společnou snahu organizací občanské společnosti a vládních agentur“ vedoucí k posílení 

mechanismů, jak předcházet násilí. Cíle strategie měly být dosaženy do roku 2015, což se 

nestalo. Další Strategie proto již vychází z aktualizované legislativy a obsahuje v sobě 

doporučení, která přišla z občanské společnosti, případně od ombudsmana či Komisaře pro 

ochranu rovnosti. Jedním z nich je např. centrální registr takových násilníků, posílení 

spolupráce policie a státních zástupců.257 Tento rámec má dva hlavní nedostatky, které jsou 

důsledkem sebe sama. První z nich existuje na úrovni úřadů a jejich pracovníků. Ti často 

nejsou odborně vzdělaní, což může způsobit problémy v jednání s oběťmi nebo v přípravě 

zákonů. Na druhou stranu existuje na některých místech odpor ke spolupráci k NGOs, které 

mají dlouholetou praxi v oboru a mohly by nabídnout svou expertízu i státnímu sektoru.258 

USAID uvádí příklad z Nového Pazaru, kde byly NGOs omezeny pravomoci v rámci pro-

 
254 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 32. 
255 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 65. 
256 Ibid. 
257 Dokmanović, „Gender Analysis for Serbia“, 65–7. 
258 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 34. 
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bono jednání s oběťmi domácího násilí s tím, že tuto službu nově mohou poskytovat pouze 

právníci pracující pro místní samosprávu. V jejich řadách však nebyl ani jeden expert na 

řízení týkající se lidských (či ženských) práv.259 

Největší počet srbských NGOs orientovaných na ženy se totiž zaměřuje v nějaké formě 

právě na domácí násilí. V této oblasti se stává, že NGOs suplují nedostatečné služby 

nabízené státem. Jednou z hlavních podobných služeb je SOS linka pro ženy, již provozuje 

mnoho organizací v mnohých srbských městech. V posledních letech se rozšiřují také 

možnosti využívání tzv. bezpečných domů pro oběti násilí a jejich potomky. Poslední funkcí 

NGOs je šíření informací o problematice a snaha ji udržet ve veřejném prostoru. Na toto 

téma se vyjadřovala i jedna respondentka. 

 

NN: NGOs dělají, co můžou, aby to téma bylo ve veřejném prostoru, organizují 

spoustu praktických věcí, jako jsou bezpečné domy nebo kvalifikační kurzy pro oběti. 

Téma je vždycky aktuální, když dojde k nějaké vraždě, ale za dva týdny si na něj nikdo 

ani nevzpomene.260 

 

JC: Domácí násilí je určitě problém. Podle mě se o něm dost nemluví, ale NGOs se 

snaží, aby se to změnilo k lepšímu. Jinak bych řekla, že by rozhodně pomohly přísnější 

tresty.261 

 

MM: Domácí násilí, to je největší problém, co máme. Byla bych ráda, kdyby se o něm 

víc psalo v médiích, takhle to je jenom na nás [NGOs]. To téma se týká nás všech, ale 

ve veřejném prostoru je neviditelné.262 

5.4. Patriarchální mentalita 
Způsob myšlení je oblastí, do které lze shrnout veškeré problémy, na něž poukazovaly 

předchozí kapitoly. Takřka všechny zprávy, organizace občanské společnosti i akademici 

hovoří o tom, že Srbové jsou ve svých názorech značně konzervativní, což zpomaluje 

 
259 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 34. 
260 NN, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 22. března 2021. 
261 JC, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 4. února 2021. 
262 MM, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 12. února 2021. 
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progresivní reformy, do nichž lze zařadit genderovou či environmentální politiku. Od žen se 

často očekává, že se budou chovat „tradičně“. Na druhou stranu v mnoha případech 

zapomínají zmínit, že změna těchto postojů na úrovni celé společnosti představuje 

dlouhodobý, komplexní proces. Klíčovou otázkou je nejen změna legislativních předpisů a 

institucionálních struktur, ale navíc snaha prosadit nový styl nahlížení na genderové 

problémy. Z toho jasně vyplývá, že důležitou součástí potenciální změny je vzdělání. 

 

MN: Zmínila jsi sexismus, patriarchát… Kde se s nimi můžeš setkat v běžném životě? 

JC: Mně nejvíc vadí, že představa, že když za mnou někdo přijde a dá mi kompliment, 

čeká se ode mě, že se budu usmívat a uctivě pokyvovat hlavou. Ale já si přece o nic 

neříkala!263 

 

„Patriarchální systém“ je jedním z opakujících se pojmů v odborných textech stejně jako 

v oficiálních dokumentech. Zmínky o něm jsou často doprovázeny jevy, které se s ním pojí: 

muži jako dominantní osobnost v rodině; vyšší zaměstnanost mužů; větší role mužů ve 

veřejném životě. Málo textů však na obecnější úrovni definuje, proč přesně v Srbsku tuto 

skutečnost lze pozorovat. V tomto kontextu je zajímavý článek profesorky genderových 

studií Daši Duhaček z bělehradské univerzity, která spatřuje kořeny současného 

patriarchálního myšlení v socialistické epoše, a to navzdory tehdejšímu rovnostářství.264 

Tento trend je patrný v jiných post-socialistických zemích, např. v Polsku či v ČR, Srbsko 

zde není výjimkou. Zásadní roli v současné srbské situaci podle Duhaček SPC, která podle 

ní „reprodukuje patriarchální hodnoty“ souvisle již dlouhou dobu. Patriarchát ve smyslu 

mužské dominance považuje za projev náboženského fundamentalismu (do nějž zařazuje i 

SPC). Dalším bodem, které mu se bohužel ve svém textu dále nevěnuje, je nerozlučné 

spojení patriarchátu a nacionalismu.265 V odpovědi na otázku ohledně možné změny 

v Srbsku tento argument uvedla i jedna z respondentek. 

 

NN: Potřebujeme opravdovou očistu, aby se stala nějaká změna. Se Srby je to složité, 

 
263 JC, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 4. února 2021. 
264 Duhaček, „Engendering Political Responsbility“, 259. 
265 Ibid. 
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musíš si uvědomit, jak těžká je změna ve společnosti, již tolik poznamenala válka, a 

jejíž identita se koncentruje kolem národní hrdosti. Když se něco týká těchhle témat, 

tak to podle mě automaticky bude konzervativní. 

 

Patriarchát často podrývá sebeidentifikaci žen jako feministek. Téma opět otevírá Duhaček, 

jež zmiňuje, že v Srbsku se ženy, včetně těch aktivních ve společnosti, označují za 

feministky zřídka, proto je otevřený souhlas s feminismem vzácný. Jako příklad druhé 

možnosti zmiňuje pravděpodobně nejznámější srbskou ženskou NGO, Žene u crnom.266 

Danković a Pickering na základě zkoumání názorů občanů docházejí ke stejnému závěru, 

tedy že úspěšné NGOs se zřídka definovaly jako feministické.267 Problematiku rozebírá i 

Milić, která se zaměřila na ženy v businessu a jejich pohled na ženskou otázku v Srbsku. I 

když je její článek starší, na základě rozhovorů i nové literatury se nezdají její závěry jako 

irelevantní. Z jejího výzkumu vyplývá, že i když se 50 % žen hlásilo k feminismu, pouhý 

zlomek z nich byl ochotný tento svůj postoj dávat veřejně najevo. Milić ze svého textu 

vyvozuje důležitý závěr, a to že tento strach z podpory feminismu vytváří jakýsi „začarovaný 

kruh“, kdy sebeidentifikace jako feministky zůstává tabuizovaná a přispívá k zachování 

předsudků.268 V případě skupiny respondentek Milić se jednalo o ženy z měst. Stejný názor 

na veřejně projevený feminismu zazněl i od jedné respondentky. 

 

MN: A co slovo „feministka“? Myslíš, že se používá jako urážka? 

JC: To rozhodně. Mně to nikdy neurazilo, ale když mi to řekne někdo mimo moji 

„sociální bublinu,“ z jeho tónu je většinou cítit, že to neříká neutrálně.269 

 

Novinářka (a feministka) Jovana Netković se v článku pro online časopis VICE věnovala 

feminismu na venkově. Také ona ve svém textu popisuje situace, v nichž je identifikace 

s feminismem přinejmenším nepříjemná, především mimo její okruh: „[…] vždycky mám 

dojem, že říkám [respondentka uvedla doslova „outuju“] něco stále zvláštního, děsivého, 

 
266 Duhaček, „Engendering Political Responsbility“: 258. 
267 Danković a Pickering, „Public Scepticism of Internationally Supported Civil Society Organizations“: 226. 
268 Milić, „The Women’s Movement in Serbia and Montenegro at the Turn of the Millenium“, 79. 
269 JC, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 4. února 2021. 
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něco, co musím vysvětlovat“.270 Kromě své zkušenosti interpretuje příběhy tří feministek 

popisující jejich vnímání své role v prostředí venkova. Z jejich výpovědí vyplývá, že je stále 

velkým problémem předpoklad, že venkovská žena bude pracovat na rodinném statku či 

jiném podnikání (často bez nároku na mzdu a jiných výhod přímo navázaných na oficiální 

pracovní poměr). Ochota „dovolit“ takové ženě působit v jakémkoli spolku přispívajícím 

k jejímu vzdělání může být proto stále omezená. Za jeden z hlavních poznatků respondentek 

Netković považuji, že se proti feminismu staví i samotné místní ženy, i když v jiné rovině, 

než popisovala Milić. Zatímco v jejím případě ženy „pouze“ veřejně své postoje 

nepřiznávaly, u venkovských žen lze pozorovat přímo odpor k ideám feminismu či 

genderové rovnosti a glorifikace patriarchální ideje rodiny. 

 

Ljiljana Gusić: Být feministkou pro mě znamená každodenní snahu všem něco 

vysvětlovat – manželovi, matce, bratrovi, sousedům. Proč dělám některé věci tak, jak 

je dělám, proč si myslím, že je to tak správně a dobře. […] Na venkově jsou ženy i 

muži strážci tradičních rolí. 

 

Katica Jokić: Impulz k zapojení se do boje za zlepšení postavení žen bylo to, že jako 

zdravotnice jsem měla přímý pohled na to, v jak tvrdých podmínkách tam ženy žijí, to 

mě ovlivnilo […] Ženy musí doma vysvětlovat a argumentovat o výhodách aktivismu. 

[…] Často myslí, že workshopy, školení a kurzy, tyto znalosti, nejsou dost dobré, 

protože nemají přímý přínos. Přemýšlejí tak jejich rodiny, ale i ženy samotné. 

 

Dragana Djapic: Některé ženy z vesnice nejen přijaly patriarchát, ale také ho podporují 

a jsou jeho největšími ochránkyněmi. Takové ženy bývají bité a není jim ani dovoleno 

pracovat. […] Ve městě se vždycky šíří drby o ženě, která vyniká, stejně se všichni 

znají X generací, takže rádi komentují, zda má její chování něco společné s genetikou, 

špatnou výchovou nebo něčím jiným.271 

 

 
270 Jovana Netković, „Kako je biti feministkinja na selu u Srbiji“, VICE, publikováno 7. srpna 2018, 
https://www.vice.com/sr/article/qkbp5m/feminizam-na-selu (staženo 28. března 2021). 
271 Všechny tři rozhovory Ibid. 
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Další oblastí života, v níž se dále reprodukují stereotypy vedoucí k nerovnostem, je mediální 

svět. Podle Minić v něm lze spatřit dědictví autoritativního režimu a jeho vývoj je proto 

pomalý.272 Autorka tvrdí, že širší kontext srbské žurnalistiky rozhodně nelze považovat za 

pro-feministický nebo celkově pro-ženský. Podle ní je proto potřeba, aby co nejvíce žen-

aktivistek v médiích vystupovalo. Některé ženy pak vystupují jenom pokud vědí, že jim bude 

nakloněn moderátor. Vzhledem k nepřátelské atmosféře to ale mnoho z nich odmítá, čímž 

se do mediálního prostoru dostávají dominantně názory kritické k feminismu a genderové 

problematice. V mediálním prostoru bez odpovídající reakce zaznívají stereotypy o 

feminismu (feministky jako neženské, agresivní osoby) a marginalizace genderových 

problému.273 Velmi málo žen zastává vysoké manažerské pozice v médiích, což by mohlo 

mít vliv na popsaný fenomén. USAID téma uzavírá tak, že srbská masmédia „propagují 

genderové stereotypy a diktují tradiční role žen a mužů“ a „systematicky negativně informují 

o marginalizovaných skupinách“.274 S tím souhlasí Dokmanović, která dokonce tvrdí, že 

média „reprodukují marginalizaci žen tím, že neinformují o problémech, které ovlivňují 

pozici žen“. K vyobrazování žen v médiích se vyjádřila jedna respondentka. 

 

NN: V médiích máme takovou typologii žen: krásná žena čekající na perfektního 

manžela, starší přísná paní s brýlemi, feministka jako krátkovlasá lesba…275 

 

V návaznosti na Dokmanović je nutné doplnit její tezi, že média nedostatečně informují o 

genderu. Mnoho lidí proto snadněji podlehne nepravdivým, senzacechtivým informacím 

šířeným o tomto konceptu.276 Řešením, které je obecně přijímané pro všechny typy těchto 

dezinformací, je vzdělání, zejména v humanitních vědách. Tato práce nemá kapacity naplno 

rozvinout debatu o genderové nerovnosti v srbském vzdělávacím systému, nicméně považuji 

za důležité se tématu alespoň dotknout. Tento pocit ve mně vzbudily závěry všech tří 

rozhovorů s mými respondentkami, kdy jsme se bavily o tom, jak by se situace v Srbsku 

mohla zlepšit. Všechny tři zmínily na prvním místě osvětu a vzdělání. Samy se také 

 
272 Danica Minić, „Feminist Public Strategies: Women’s NGO’s Media Activism and Television Journalism in 
Serbia and Croatia“, Media, Culture and Society 36 (2014): 137–8, https://doi.org/10.1177/0163443713515736 
(staženo 20. června 2019). 
273 Ibid.: 139, 142. 
274 Babović et al., USAID/Serbia Final Gender Analysis Report 2020, 36. 
275 NN, v osobním rozhovoru s autorkou přes Skype, Bělehrad/Praha, 22. března 2021. 
276 Minić, „Feminist Public Strategies“: 137–8. 
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považovaly za součást tohoto procesu, protože působily v NGOs. Co se týče přímo srbského 

školství, i v zde podle Genderové strategie bylo Srbsko pozadu, např. učebnice pro nejmenší 

děti stále zobrazují genderové stereotypy, genderová perspektiva není zahrnuta často ani na 

vyšších stupních vzdělávání. Snaha napravit tyto chyby se v Srbsku střetává s odporem 

v podobě vlivu náboženství na školství a obecně konzervativních názorů. Na druhou stranu, 

co se týče dosaženého vzdělání, genderová rovnost v Srbsku funguje, i když zejména 

vysokoškolské obory jsou striktně rozděleny na ženské a mužské.277 

 
277 Djoković-Papić et al., „Women and Men in the Republic of Serbia (2017)”. 
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Závěr 
Předložená práce si kladla za cíl zodpovědět otázku, zda se Srbsku povedlo změny v oblasti 

genderové politiky přenést do svých zákonů a institucí a jak se případné změny projevují 

v životě srbských žen, respektive celé společnosti. Zaměřila jsem se na období od roku 2009 

až do roku 2021, v němž bylo Srbsko více ovlivňováno EU, a tím pádem také provádělo více 

politických reforem než dříve. Z tohoto důvodu byly do práce zahrnuty i perspektivy NGOs, 

které EU považuje za rovnocenného partnera. Z analýzy tématu vyplývá, že pozice žen 

v Srbsku se během poslední dekády příliš nezměnila, a to ani s postupným přejímáním 

robustní legislativy a příslušného institucionálního rámce. 

Předchozí výzkum genderové politiky Srbska jako celku prováděly spíše mezinárodní 

organizace, v akademickém prostředí se toto téma poslední dobou objevovalo zřídka. 

Většina odborných textů, na nichž tato práce stavěla, je starší než deset let. Mohla jsem 

navázat na již podrobně zkoumané období, ale navíc stav poznání prohloubit přidáním více 

aktuálních událostí a hodnotit některé reformy s větším odstupem. Oproti dřívějším textům 

tato práce navíc více zohledňuje přístup neziskových organizací, hojně zmiňovaných 

v literatuře coby jednoho z nejdůležitějších aktérů. Kvůli zohlednění perspektivy NGOs byly 

také provedeny rozhovory se třemi reprezentantkami srbské občanské společnosti. 

Pokrok Srbska v genderové oblasti na základě analýzy je patrný. Během zkoumaného 

období např. k rozšíření opatření proti domácímu násilí, k zavedení přísných genderových 

kvót v politice, které na nejvyšší úrovni dokonce vedlo ke vzniku genderově vyrovnané 

vlády. Nakonec jak je v práci naznačeno, mnohé instituce i či zákony jsou na vyšší úrovni 

než u některých členských zemí EU, pochopitelně včetně ČR. Na druhou stranu, srbská 

genderová politika stále akutně potřebuje reformy. Na nejobecnější rovině by mělo Srbsko 

zapracovat zejména na monitoringu přijatých opatření, a na důslednější implementaci 

zákonů. Tyto dva trendy se netýkají pouze řešení genderových otázek, ale ukazují na hlubší, 

strukturální problémy. V srbském případě je navíc doplňuje nepříznivé společenské klima 

pro změny v genderové politice. Srbská společnost, zejména mimo Bělehrad a specifickou 

oblasti Vojvodiny, zůstává většinově konzervativní. Přitom je nutné uznat, že nejen srbští 

muži bývají k pro-genderovým reformám kritičtí; velké procento srbských žen jejich názory 

sdílí, případně zastává paradoxně ještě radikálnější postoje. Některé autorky a také jedna 

z respondentek výzkumu připisují tento stav obecně rozšířenému nacionalismu, který ženám 
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připisuje „tradiční roli“ v rámci společnosti. V současné době ovlivňuje podobu srbské 

politiky navíc i církev. Bohužel ve spojení s genderovou otázkou se o ní příliš nemluví, proto 

nebylo mých v silách toto spojení blíže zpracovat. 

Dopady institucionálních či legislativních reforem na srbskou společnost (s důrazem 

na ženy) byly hlavní oblastí zájmu této práce. V současné době je z pohledu genderu 

zajímavá situace v politice, neboť v čele vlády aktuálně stojí žena, Ana Brnabić. Zatímco 

NGOs nebo novináři v Srbsku poukazují na nízkou reprezentaci žen v nižších patrech 

politiky a na politiku jdoucí proti snaze o posun v genderové rovnosti (např. blokace Zákona 

o genderové rovnosti), zahraniční pozorovatelé často nekriticky přebírají zprávy o genderově 

vyrovnaném kabinetu.  většina z aktivistů (ať už respondentky, členové NGOs nebo např. 

citované zdroje z LGBT komunity) byla již dopředu ohledně působení Brnabić v čele vlády 

skeptická. Tento fakt sám o sobě může naznačovat buď extrémní pochybnosti o 

schopnostech premiérky jako osoby, nebo velkou nedůvěru v možné změny systému. 

Další dvě témata analýzy, ekonomická oblast a násilí na ženách, jsou úzce spojena. 

V obou se projevuje patriarchální mentalita ještě více než u politiky. Ženy účastnící se 

pracovního procesu bývají často diskriminovány či obtěžovány, naopak ty nezaměstnané 

mnohdy nedosahují na výhody sociálního státu, což jim ztěžuje život zejména ve stáří. Násilí 

na ženách, zejména na těch patřících do druhé skupiny, je stále časté. Kvůli tomu bývá nutné, 

aby NGOs suplovaly některé funkce státu. Sami Srbové, pokud mají k genderové politice 

státu výhrady, nejčastěji hovoří právě o vysokém počtu případů domácího násilí, které není 

adekvátně řešeno. 

Perspektiva pro budoucnost pro Srbsko v tomto momentu vypadá zase lépe. Podle 

nejaktuálnějších zpráv se Západem oceňovaná srbská vláda rozhodla prosadit zákon o 

genderové rovnosti, stejně jako možnost uzavřít registrované partnerství, a to ještě v průběhu 

tohoto kalendářního roku. Bude se jednat o další příležitost směřovat ke skutečné změně; 

tentokrát snad bude využita. 
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Summary 
This thesis deals with gender policies of Serbia since 2009 when the country officially 

applied to EU membership, and also introduced its very first anti-discrimination law, until 

now (April 2021). Specifically, the thesis focused on practical implications in the field of 

politics/public life, economic sphere and social positions. Its aim was to assess the impact 

of the changes in Serbia’s gender policy carried out in the selected time frame on Serbian 

society and the lives of Serbian women in particular. 

The thesis constantly works with the concept of gender equality, which is central to its 

argument. It is based on a great quantity of both primary and secondary sources. In general, 

the primary sources consist of official documents from the Serbian or European side and 

newspaper articles. The secondary sources include academic literature as well as information 

found on official websites or in databases. A good deal of the sources used was in Serbian 

language which ensured up-to-date information, especially newspaper-wise. The thesis’ 

methodological design was an internal single-case study of Serbia’s gender policy. As an 

addition to the more traditional policy analysis, the viewpoint of the Serbian civil society 

was included into the thesis. This is reflected in the selection of certain sources and in 

particular in three interviews conducted for the purpose of the thesis. The interviewees were 

Serbian women professionally active in civil society in various ways. 

Following the methodological design, the historical background of the case was 

introduced. It included chapters on Serbia’s and EU’s gender policy in the previous century 

and at the start of the new millennium. This part of the thesis is crucial to understanding 

present day’s issues in this respect. Later, an overview of the pre-accession process and 

gender policy of the early years of the 21st century were introduced. The two following 

chapters on legal and institutional changes provide the framework for the analysis proper. It 

was carried out in three spheres as mentioned. First, the part regarding politics was dedicated 

to the first ever prime minister of the country, as well as to more general topic of political 

participation and representation. Second, the position of women in the labor market is 

considered along with their social position. In this respect, rural women need to be 

considered as an extremely vulnerable group. Finally, gender violence and patriarchal 

mentality are briefly discussed as well, as they are widely considered Serbia’s greatest issue 

in the field of gender by the Serbs themselves. Based on the analysis of these thematic areas, 
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it was proven that the absolute majority of the gender policy amendments is yet to be 

experienced by women in their lives. On the contrary, in some aspect, the lives of women 

became even more restrained due to the widespread conservatism and the growing influence 

of the Serbian Orthodox Church. 
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