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Abstrakt 

Diplomová práca skúma zavedenie povinných kvót na zastúpenie žien na 

kandidátnych listinách politických strán vo Francúzsku, tzv. zákony genderovej parity.  

Tieto zákony boli prijaté zmenou francúzskej ústavy v rokoch 1999 a 2000 a stanovili, 

že každá politická strana musí spĺňať na volebnej kandidátke v určitých typoch volieb 

kvótu 50 % žien. Toto nariadenie platilo pre voľby s proporčným volebným systémom, 

teda pre komunálne voľby nad 3500 obyvateľov, regionálne voľby, voľby do 

Európskeho parlamentu a časť volieb do Senátu.  Pre voľby s väčšinovým volebným 

systémom platí v prípade nedodržania parity na kandidátkach len finančná sankcia. 

Práca skúma debaty, ktoré prebehli vo francúzskej spoločnosti a v parlamente o potrebe 

rovnosti žien v rozhodovacích funkciách. Porovnáva pritom prístup 4 politických strán- 

Republikánsku stranu, Socialistickú stranu, Stranu Zelených a Národný front. Cieľom 

práce je ukázať, ako sa líšila rétorika politických strán pred zavedením zákonov parity 

od dodržania zákonov v praxi. Skúma preto voľby s väčšinovým volebným systémom, 

teda voľby do Národného zhromaždenia a časť volieb do Senátu. Tiež analyzuje 

predvolebné programy politických strán, či sa v nich objavuje otázka parity. Súčasťou 

celkového výskumu je aj zloženie vlády a to, koľko žien bolo v skutočnosti týmto 

spôsobom zvolených.  

 

 

Abstract 

In 1999, France, after a long and dragging debate, revised its Constitution in 

order to enable the installation of gender quotas in elected political bodies. In 2000 

'parity laws' were enacted. They defined the parameters of these quotas that applied 



   

strictly to elections of proportional electoral system, such as elections into municipal 

councils with over 3.500 inhabitants, regional and European elections, and Senate 

elections in areas with three and more senators. In elections with plurality voting 

system, such as legislative elections and Senate elections with one or two senators, the 

parity was supposed to be achieved by imposing of financial penalty for those political 

parties that would not comply with the parity laws. This diploma thesis describes a 

public discussion that had taken place in France before the adoption of the gender parity 

imposed by the law. It compares four major political parties- the Republicans, Socialist 

party, The Greens and the National Front. The research analyzes their compliance with 

parity laws and their implementation on their candidate lists in parliamentary as well as 

Senate elections. The aim of this diploma thesis is to show and compare the rhetoric and 

the actions of the studied political parties with regards to the parity. The research 

analyzes the lists of political candidates of each political party, their manifestos and 

finally the real compositions of the elected government with the focus on the total 

number of elected women for each political party.  
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Úvod 

Diplomová práca sa zaoberá aplikovaním povinných kvót na zastúpenie žien 

v politike vo Francúzsku. Hoci Francúzsko patrilo k prvým krajinám, ktoré prijali 

všeobecné volebné právo pre mužov, patrilo k posledným, ktoré prijali volebné právo 

pre ženy a to až v roku 1944. Od roku 1944 sa však počet žien v politike príliš nezvýšil 

a v 90. rokoch 20. storočia bol počet žien v politike vo Francúzsku jedným z najnižších 

v Európe. Na základe týchto údajov a po tlaku rôznych sociálnych hnutí prijal 

francúzsky parlament v roku 1999 zákon o rovnom prístupe mužov a žien do volených 

funkcií. V roku 2000 prijali zákon, ktorý stanovil kvótu 50 % žien na kandidátkach 

jednotlivých politických strán, tzv. zákony parity. Tieto kvóty boli povinné vo voľbách 

s proporčným systémom hlasovania, teda vo voľbách do Európskeho parlamentu, v časti 

senátnych volieb a v komunálnych voľbách. Vo voľbách, kde sa volilo väčšinovým 

volebným systémom, zostalo rozhodnutie o počte žien na kandidátkach na samotných 

politických stranách. Podľa zákona parity im však vláda mohla uložiť finančné sankcie 

za nízky počet žien na kandidátkach. Politické strany sa k tomuto záväzku stavali rôzne 

a rovnosť žien a mužov dodržali len niektoré menšie strany.  

Diplomová práca skúma debaty v spoločnosti aj na pôde parlamentu, ktoré 

predchádzali prijatiu zákonov parity a následne ich aplikáciu politickými stranami. 

Cieľom práce je analyzovať zmenu rétoriky politických aktérov, ktorí na jednej strane 

podporovali zákony parity ako modernizáciu francúzskeho politického života, no na 

druhej strane ich sami nedodržiavali. Práca porovnáva štyri hlavné francúzske politické 

strany - Republikánsku stranu, Socialistickú stranu, stranu Zelených a Národný front. 

Republikáni a Socialisti tu reprezentujú dve tradičné francúzske politické strany, ktoré 

sa počas Piatej francúzskej republiky striedali vo vláde. Republikáni sa počas tohto 

obdobia viackrát premenovali, diplomová práca však pracuje so stranou RPR - 

Rassemblement pour la république, ktorá sa neskôr zmenila na stranu UMP - Union 

pour un mouvement populaire. Strana Zelených reprezentuje stranu z krajného spektra 

ľavice, ktorá sa zameriava na životné prostredie, tradične podporuje genderovu rovnosť 

a je proti diskriminácii. Na druhej strane Národný front reprezentuje krajne pravicovú 

stranu s často populistickými a radikálnymi názormi. Motivácie politických strán pri 

dodržiavaní zákonov parity sú preto rôzne. Republikáni a Socialisti  podporovali zákony 

parity ako modernizáciu politického života po nepriaznivej situácii v 90. rokoch. Strana 
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Zelených bola jedna z prvých strán, ktoré podporovali kvóty na svojich kandidátkach 

a v parlamente presadzovali rovnosť pohlaví, preto pre ňu nebol problém dodržiavať 

kvóty. Národný front bol proti kvótam, ale ako malá politická strana si nemohol 

finančné sankcie dovoliť.  

Výskum diplomovej práce spočíva v dvoch častiach. Prvá časť analyzuje debaty, 

ktoré predchádzali prijatiu zákonov parity. Diskusia o potrebe tohto zákona prebiehala 

naprieč spoločnosťou medzi akademikmi, politikmi, filozofmi, ale aj rôznymi 

organizáciami. Následne sa práca venuje politickým debatám v Národnom 

zhromaždení, ktoré prebiehali pred prijatím zákonov parity. Druhá časť výskumu sa 

zaoberá samotnou aplikáciou kvót na kandidátky politických strán vo voľbách 

s väčšinovým volebným systémom, teda tam, kde sú kvóty ponechané na politických 

stranách. Ide o voľby do Národného zhromaždenia, ktoré sa v skúmanom období konali 

v rokoch 2002, 2007 a 2012, a časť volieb do Senátu, ktoré sa konali v rokoch 2001, 

2004, 2008 a 2011. Výskum spočíva v analyzovaní volebných kandidátiek politických 

strán, t.j. koľko žien politické strany na svojich kandidátkach ponúkli a koľko žien bolo 

skutočne zvolených. V časti, ktorá skúma voľby do Národného zhromaždenia, sú 

popísané aj volebné programy strán, v ktorých sa občas otázka parity objavila. Tiež bolo 

potrebné ukázať zloženie vlády po voľbách, pretože hoci strany sľubovali paritnú vládu, 

nie vždy tento sľub po voľbách dodržali.  

Práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol, úvodu a záveru. V úvode sa 

nachádza výskumný rámec, ktorý zasadzuje prácu do teoretického rámca, popisuje 

použitú metodológiu, cieľ práce, hypotézu a výskumnú otázku. Prvú časť prvej kapitoly 

tvorí historický úvod, ktorý popisuje vznik ženských hnutí vo Francúzsku od roku 1848, 

kedy získali muži všeobecné volebné právo. Následne opisuje zisk volebného práva pre 

ženy v roku 1944 a francúzske ženské hnutia do 90. rokov, kedy začali debaty 

o zákonoch parity. Druhá časť prvej kapitoly analyzuje diskusiu ohľadne zákonov parity 

v spoločnosti a hľadá hlavné spoločné body alebo rozpory medzi stúpencami 

a odporcami parity. Druhá kapitola skúma politický aspekt diskusie, a to debaty 

v Národnom zhromaždení v roku 1998 a 1999, ktoré sa viedli pri prejednávaní zákona. 

Druhá časť kapitoly popisuje legislatívne prijatie zákona parity. Tretia kapitola sa 

venuje voľbám do Národného zhromaždenia, kde skúma predvolebné programy 

politických strán, volebné kandidátky strán a zloženie vlády po voľbách. Štvrtá kapitola 

skúma voľby do Senátu, to jest počet žien na kandidátkach v obvodoch s väčšinovým 
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volebným systémom a počet žien, ktoré boli v tomto systéme zvolené. Prácu uzatvára 

záver, ktorý podrobne analyzuje získané výsledky a odpovedá na výskumnú otázku.  

 

Výskumný rámec 

 
Výskumná otázka diplomovej práce si kladie za cieľ zodpovedať, ako sa líšila 

rétorika politických strán pred zákonmi parity od reálnej aplikácie týchto zákonov 

politickými stranami. Podporí alebo vyvráti nasledujúce hypotézy: 

 

 Hypotéza č.1: Ľavicové strany podporujú rovnosť pohlaví vo väčšej miere než 

strany pravicové. 

 Hypotéza č.2: Legislatívne zavedená kvóta pre ženy automaticky nezaručuje jej 

dodržiavanie politickými stranami, pokiaľ nie je zaistená dostatočná 

vymáhateľnosť stanovených opatrení. 

 

Časové vymedzenie diplomovej práce začína rokom 1998, kedy prebiehali 

hlavné debaty ohľadne zákonov parity a končí v roku 2012, kedy boli ustanovené 

tvrdšie sankcie za nedodržiavanie rovnosti žien a mužov na kandidátkach. Pre hlbšie 

pochopenie špecifickej situácie žien vo Francúzsku však práca stručne ukazuje vznik 

a vývoj ženských hnutí vo Francúzsku od roku 1848. Teritoriálne je práca zasadená do 

Francúzska.  

Porovnávanie Republikánov, Socialistov, Zelených a Národného frontu prebieha 

na základe analýzy parlamentnej debaty pred schválením zákonov parity, ktorej sa 

strany zúčastnili. Práca ďalej skúma predvolebné programy a kandidátne listiny 

politických strán v jednotlivých typoch volieb – vo voľbách do Národného 

zhromaždenia a v časti volieb do Senátu.  

Skúmaná politická strana UMP vznikla až v roku 2002, to znamená že sa 

zúčastnila volieb v skúmanom období. Prijatia zákonov a debaty, ktorá sa okolo nich 

odohrávala, sa však zúčastnila ešte ako strana RPR (Rassemblement pour la 

République) spolu s lídrom Jacquesom Chiracom. Keďže bola ale RPR jednou zo strán 
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zlúčených v UMP spolu s ďalšími pravicovými stranami1 a v oboch stranách bol lídrom 

Jacques Chirac, budú v diplomovej práci označované ako strana Republikánska.  

 

Teoretické ukotvenie práce 

 

Diplomová práca o zákononoch parity sa dotýka viacerých rovín. Francúzsky 

prípad najviac reprezentuje tzv. prístup fast track. Ten predpokladá, že genderová 

rovnosť nenastane postupne, ale vyžaduje razantné opatrenia. Pre potreby diplomovej 

práce je však vhodné zoznámiť sa aj s inými prístupmi a argumentami na zvýšenie 

počtu žien v politike. Jedným z nich je napríklad teória reprezentácie. Hannah Pitkin 

rozdeľuje typy reprezentácie na reprezentovanie tzv. acting on behalf of alebo 

reprezentovanie ako standing in for.2 Prvý model znamená, že zvolený reprezentant je 

oprávnený používať svoj úsudok v konaní v mene svojich voličov. Druhý prípad 

znamená, že reprezentant je v rozhodovaní zodpovedný k svojim voličom. Podľa Anne 

Philips v tomto modeli nie je dôležité to, kto občanov reprezentuje, pretože sa počíta 

s tým, že bude presadzovať názory svojich voličov. Podľa nej ale v súčasnej politike 

funguje to, že reprezentant presadzuje svoje názory a svoj úsudok. Preto sa pýta, kto 

teda bude presadzovať názory a potreby žien v politike.3  

Zástancovia kvót a opatrení na zvýšenie počtu žien v politike sa preto opierajú 

o tzv. deskriptívny model reprezentácie, ktorý kladie dôraz na spôsob zloženia 

zákonodarného zboru.4 V tomto modeli sa pozornosť zameriava hlavne na 

charakteristiku reprezentujúcich a nie na ich jednanie. Zástancovia tohto modelu 

požadujú, aby parlament odrážal zloženie celej spoločnosti, takže by sa mal skladať zo 

zástupcov rôznych skupín podľa ich pomeru v zastúpení v spoločnosti. Deskriptívna 

reprezentácia identifikuje nielen viditeľné znaky ako je napríklad pohlavie alebo rasa, 

ale tiež zdieľané skúsenosti. Spoločná skúsenosť reprezentanta a jeho voličov má viesť 

k tomu, aby reprezentant oddane odrážal záujmy voličstva. To znamená, že pokiaľ ženy 

                                                 
1 Strany zjednotené pod UMP: RPR, Démocratie libérale, d´Écologie bleue, FRS, CNIP, Parti 

radical 

      2Dahlerup, Drude. Women, quotas and politics. Londýn: Routledge, 2006, s. 36. 

3 Ibid.  

4Pitkin Fenichel, Hanna. The concept of representation. Berkeley: University of California 

Press, 1967. 
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v politických štruktúrach zastupujú ženy v spoločnosti, tak sú ženy deskriptívne 

zastúpené. Títo reprezentanti budú pravdepodobnejšie jednať tak, ako od nich očakávajú 

ich voliči. Podľa teoretikov deskriptívnej reprezentácie tí, ktorí nezdieľajú 

charakteristiky skupiny, nebudú dostatočne reprezentovať názor skupiny. Na základe 

tejto teórie by iba ženy boli schopné zastupovať špecifické záujmy žien. Kvótové 

opatrenia by mali stanoviť minimálnu hranicu deskriptívnej reprezentácie, čiže určiť, 

aká by mala byť minimálna deskriptívna reprezentácia určitej skupiny.  

V kontraste proti teórii deskriptívnej reprezentácie stojí tzv. prístup acting for, 

ktorí sa naopak sústreďuje na samotné jednanie reprezentantov a nie na ich 

charakteristiky. Zástancovia tohto prístupu tvrdia, že ženy nie sú homogénna skupina 

zastávajúca rovnaké záujmy, pretože aj ženy sú volené na základe nejakej politickej 

orientácie a prevažujúcim faktorom v ich jednaní je ideologické hľadisko.5 Kritici 

deskriptívnej reprezentácii tiež vyčítajú to, že na jej základe sú do strany vyberané 

nekompetentné osoby a genderové kvóty povedú k tomu, že politické strany budú 

musieť prijať aj politicky neskúsené ženy.  

V debatách sa objavuje aj teória skupinovej reprezentácie, ktorá pracuje vo 

všeobecnej rovine. Skupinová reprezentácia je ospravedlňovaná tým, že bojuje proti 

systematickej diskriminácii a to nielen v politike ale aj v spoločnosti. Tá sa dá rozdeliť 

na individuálny prístup, skupinový prístup a prístup k všeobecnému záujmu.6 Každý 

z týchto prístupov sa vzťahuje k rôznym zložkám - kto je subjektom reprezentácie, kto 

je reprezentantom a aké záujmy zastupuje. Skupinový prístup sa zakladá na tom, že 

reprezentácia je postavená na spoločných charakteristikách zástupcov, čím sa odlišuje 

od zvyšných dvoch prístupov. V prípade, že by zloženie zákonodarného zboru 

neodpovedalo zloženiu spoločnosti, objavuje sa otázka, či nezaviesť také nástroje, aby 

tento princíp platil, napríklad kvóty.  

Prijatie genderových kvót vo Francúzsku predstavuje tzv. prístup fast track 

k reprezentácii žien a mužov v politike. Francúzsko sa zavedením kvóty 50 % na 

kandidátkach strán snažilo zvýšiť počet žien v politike, ktorý bol v 90. rokoch 20. 

                                                 
5Gelnerová, Jitka. „Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co všechno 

znamená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?” Acta Politologica 2, č. 2 

(2010). 

6Diaz, Mercedes Mateo. Representing women? Female legislators in West European 

parliaments. Oxford: ECPR Press, 2005. 
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storočia veľmi nízky. Tento prístup predpokladá, že genderová rovnosť nenastane 

postupne lineárnym vývojom, ale požaduje razantné opatrenie. V opozícii k tomuto 

prístupu stojí prístup incremental track, ktorý odmieta jednorazovú razantnú zmenu ale 

preferuje postupnú zmenu. Tento prístup využívali napríklad Škandinávske štáty.7 

Viacero krajín používalo prístup fast track k rýchlemu zvýšeniu žien v politike.8 Od 

konferencie v Pekingu v roku 1995, kedy bol prijatý koncept gender mainstreamingu, 

stúpol počet žien v dolných komorách parlamentu z 10 % v roku 1995 na 22 % v roku 

2015. Podľa dánskej profesorky Drude Dahlerup a britskej profesorky Pippi Norris je 

jedným z hlavných faktorov tohto zvýšenia počtu žien zavedenie genderových kvót 

v politike vo viacerých krajinách sveta.9 Zavádzanie genderových kvót má rôzne 

politické následky. Podľa Norris a Dahlerup štúdie ukázali, že efektívne a dobre 

pripravené zavádzanie kvót posilňuje deskriptívnu reprezentáciu spoločnosti a tým 

zvyšuje nárast žien vo volených funkciách.10  

 

Metodológia 

 
Pretože diplomová práca porovnáva prístupy štyroch rôznych politických strán, 

najvhodnejšou metodológiou je použitie komparatívnej prípadovej štúdie. Na debatu, 

ktorá predchádzala prijatiu zákonov parity, volebným programom a volebným 

kandidátkam, bude použitá metóda obsahovej analýzy.  

 

Komparatívna prípadová štúdia 

 

                                                 
7 Dahlerup, Drude, a  Lenita Freidenvall. „Quotas as a ‘fast track’ to equal representation for 

women”. International Feminist Journal of Politics 7, č. 1 (01. marec 2005): 26–48. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461674042000324673?scroll=top&needAccess=

true 

8 Schwindt-Bayer, Leslie A.. „Making Quotas Work: The Effect of Gender Quota Laws On the 

Election of Women”. Legislative Studies Quarterly 34, č. 1 (2009): 5–28. 

9 Norris, Pippa, a Drude Dahlerup. „On the fast track: The spread of gender quota policies for 

elected office”. Faculty research working paper series, 2015.  

 
10 Ibid. 
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Komparatívna prípadová štúdia patrí v politológii a medzinárodných vzťahoch 

k najčastejšie využívaným metodológiám. Podobne ako prípadová štúdia sa zaoberá 

sústredeným štúdiom prípadov, teda príkladom určitého javu. Na rozdiel od 

jednoprípadovej štúdie však skúma dva alebo niekoľko prípadov a robí ich zrovnávaciu 

analýzu (across-case analysis).11 Táto analýza sa odlišuje od porovnávania ako 

všeobecnejšieho postupu. Komparatívna štúdia porovnáva pozorovania, ktoré existujú 

aspoň v dvoch prípadoch. Výskumné ciele, ktoré si kladie samotná prípadová štúdia, 

môžu vystupovať aj ako ciele komparatívnych štúdii. Môžeme tým teda vytvárať 

komparatívne štúdie, ktoré sa usilujú o vysvetlenie určitého empirického prípadu. 

Prípadové štúdie vymedzujú skúmané teoretické koncepty v podobe konkrétnych 

premenných. Čo sa týka komparatívnych prípadových štúdii, kladie odborná literatúra 

silný dôraz na úsporný prístup pri vymedzovaní nezávislých premenných. Preto je 

potrebné vymedziť si nezávislú premennú alebo premenné, ktoré sa dajú označiť za 

skutočnú príčinu skúmaného prípadu a vylúčiť tak pôsobenie vedľajších premenných. 

Vylúčenie vplyvu vedľajších premenných je ale problematické. Pri výbere prípadov 

v komparatívnej štúdii je potrebné nájsť tie, ktoré majú porovnateľný charakter. Pri 

tomto výbere je ale dôležité vyvarovať sa problému zaujatému výberu prípadu, ktorý 

skresľuje analýzu skúmaného javu. S nárastom prípadov spravidla klesá ich 

porovnateľnosť. Komparatívna prípadová štúdia postupuje pri výbere dát a premenných 

ako klasická prípadová štúdia a musí určiť hodnoty, ktoré tieto premenné dostávajú 

a kritéria pre určovanie týchto hodnôt. Komparatívna štúdia sa ale musí viac než 

jednoprípadová štúdia zaoberať hľadaním rovnováhy medzi prepracovanosťou 

a aplikovateľnosťou konceptov.12 

Na základe vyššie uvedeného bude diplomová práca skúmať štyri prípady - 

Republikánsku stranu, Socialistickú stranu, Stranu Zelených a Národný front. 

Republikánska a Socialistická strana tu zastupujú dve tradičné politické strany, ktoré sa 

striedali vo vláde, kým Strana Zelených a Národný front predstavujú menšie strany 

a každá je z opačného konca politického spektra.  

 Všetky skúmané strany sú pre potreby výskumu diplomovej práce dobre 

porovnateľné. Práca sa tým vyvaruje zaujatému výberu prípadov, ktorý by mohol 

skresľovať analýzu skúmaného javu. Porovnávanie spomínaných prípadov bude 

                                                 
11Drulák, Petr. Jak zkoumat politiku. Praha: Portál, 2008, s. 62. 

12Ibid, s. 69. 
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prebiehať prostredníctvom sledovania týchto kritérií: počtu žien na volebných 

kandidátkach, predvolebných programov a konečného zloženia vlády. 

 

Obsahová analýza 

 

Vzhľadom k tomu, že diplomová práca skúma parlamentné debaty, volebné 

programy a kandidátky politických strán, ukázalo sa v tomto prípade ako vhodné 

použitie obsahovej analýzy. Je to kvantitatívna metóda, ktorá skúma obsah dokumentu a 

ako objektívna metóda je využívaná v mnohých vedeckých oblastiach. Jej výsledkom 

môže byť správa akéhokoľvek druhu bez ohľadu na obsah, formu alebo autora správy.13 

Podľa súčasného vnímania tejto metódy medzi odborníkmi môžeme konštatovať, že má 

potenciál poskytovať výsledky nielen na úrovni opisu a kvantifikácii zjavných prvkov, 

ale aj interpretačné a vysvetľujúce závery na základe korelácie premenných.14 Pri 

kvantitatívnom postupe sa výskumník opiera o vopred explicitne určené kategórie. 

Týmto spôsobom je kvalita, určená významom (obsahom) zvolených analytických 

kategórii, prevedená na kvantitatívnu mieru.15 

Práca pomocou obsahovej analýzy najskôr spracuje diskusie v spoločnosti 

ohľadne zákonov parity. Následne týmto spôsobom skúma parlamentné debaty 

a analyzuje vyjadrenia politických strán k návrhu zákona o rovnom prístupe žien 

a mužov k politickým funkciám. V druhej časti výskumu sa zaoberá volebnými 

programami politických strán a sleduje, ktorá politická strana sa v programe otázke 

parity venuje. V poslednej časti výskumu práca na základe tabuliek sleduje počet žien 

na kandidátkach jednotlivých politických strán. Keďže voľby do Senátu prebiehajú na 

základe dvoch volebných systémov a parita platí len v jednom z nich, sleduje výskum aj 

to, koľko žien bolo zvolených ktorým systémom.  

 

Analýza prameňov a literatúry 

 

Diplomová práca spracováva rôzne typy zdrojov, od zápisov debát v Národnom 

zhromaždení, cez analýzu spoločenskej debaty ohľadom rovného zastúpenia žien vo 

                                                 
13 „Obsahová analýza”. IPM. http://politickymarketing.com/glossary/obsahova-analyza. 

14 Metódy analýzy textov, http://katchem.truni.sk/prilohy/metod/analyza_textov.pdf. 

15 Ibid. 
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verejných funkciách, volebné programy a kandidátky politických strán, až po 

sekundárnu literatúru zaoberajúcu sa otázkou kvót.  

 

Pramene  

 

Diplomová práca bude najskôr skúmať debatu, ktorá sa viedla v spoločnosti pred 

uzákonením zákonov parity. Analyzuje názory podporovateľov aj odporcov zákona 

skúmaním diel jednotlivých aktérov, či manifestov ženských hnutí k tejto otázke. Práca 

ďalej skúma parlamentné debaty a samotné znenie zákona o povinných kvótach pre 

ženy na kandidátkach politických strán. Presné znenie debát aj zákonov sa nachádza na 

internetových stránkach francúzskeho Národného zhromaždenia, prípadne Senátu. 

Taktiež skúma jednotlivé kandidátky sledovaných politických strán a to parlamentných 

volieb a časti volieb do Senátu, ktoré sa vyskytujú na stránkach ministerstva vnútra. 

Výskum čerpal z podrobných tabuliek volebných kandidátiek politických strán, ktorý sa 

nachádza na stránkach francúzskej vlády. 

Sekundárne zdroje  

 

Súčasťou použitých zdrojov bude aj literatúra, ktorá sa zaoberá jednotlivými 

teóriami o zavedení povinných kvót pre ženy v politike a ich úspešnosti alebo 

neúspešnosti. Tu patria aj odborné články mapujúce históriu ženských hnutí vo 

Francúzsku a články týkajúce sa debaty o zákonoch parity v spoločnosti. Posledným 

typom zdrojov sú webové stránky, zaoberajúce sa feminizmom a kvótami pre ženy.  

 Okrem konkrétnej teoretickej literatúry bolo pre potreby práce nutné načítať aj 

knihy a články, ktoré sa síce všetky nezaoberajú Francúzskom, ale skúmajú genderovú 

problematiku, ženy v politike a zavedenie kvót všeobecne.  

 

Prehľad o genderovej problematike 

  

Knihu Multiple meanings of gender equality: A critical frame analysis of gender 

policies in Europe16 napísal kolektív autorov z rôznych štátov EU, ktorú editovala 

                                                 
16 Verloo, Mieke. ed. Multiple Meanings of Gender Equality: A critical frame analysis of gender 

policies in Europe. Central European University Press, 2007. 

http://www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctt1cgf8zd. 
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holandská profesorka Mieke Verloo. Autori porovnávajú a mapujú rozdiely 

v genderovej politike a jej odlišnom vnímaní vo vybraných  krajinách Európskej únie, 

konkrétne v Španielsku, Holandsku, Rakúsku, Slovinsku, Maďarsku a Grécku.  Kniha 

však nereflektuje len odlišné vnímanie genderovej rovnosti a rôzne teoretické a 

politické debaty, ktoré ju sprevádzajú, ale vychádza z predpokladu, že genderovú 

politiku neurčuje len politická situácia v krajine, ale aj geografický kontext štátov, do 

ktorého patria. Uvádza príklad, že v štátoch bývalého východného bloku sa začala 

genderová rovnosť riešiť až po roku 1989 a vyvíjala sa rôzne po vzore západných 

krajín. V úvode sa zaoberajú otázkou, čo je vlastne cieľom rovnosti pohlaví. 

Feministické hnutia to vidia rôzne a podľa autorov tu existujú tri hlavné politické 

stratégie, ktoré chcú dosiahnuť rovnosť pohlaví. Prvá stratégia sa snaží dosiahnuť úplne 

rovnaké zaobchádzanie a rovné príležitosti pre obe pohlavia. Druhá chce potvrdiť 

odlišnosť ženských noriem od mužských a tretia chce, aby sa potvrdili dvoje normy pre 

obe pohlavia. Autori sa zhodujú na tom, že ženské hnutia nie sú úplne homogenizované 

kvôli ďalším aspektom ako je rasa, náboženstvo alebo sexuálna orientácia. V úvode je 

tiež načrtnutá otázka, kto rozhoduje o genderovej politike. V akademickej literatúre sú 

mierne odchýlky v názore na túto otázku. Na jednej strane je genderová politika 

rovnosti pohlaví súčasťou demokratického procesu, kedy je ženský hlas súčasťou 

politického systému. Na strane druhej je genderová politika prezentovaná a 

organizovaná ako technický proces, ktorí by mali robiť politici a úradníci, príležitostne 

po konzultácii s expertmi na problematiku rovnosti pohlaví.  

 Mieke Verloo sa venovala genderovej otázke aj v článku Mainstreaming gender 

equality in Europe. A critical frame analysis approach17, ktorý vyšiel v roku 2005 a 

zaoberá sa implementáciou genderovej politiky, ktorá prebieha na viacerých úrovniach. 

Od roku 1995 prevzali svetové organizácie tzv. strategiu Gender mainstreaming18, 

ktorej cieľom je ustanoviť rovnosť medzi pohlaviami na všetkých úrovniach. Táto 

stratégia bola ustanovená v Amsterdamskej zmluve ako záväzný princíp pre všetky 

členské štáty Európskej Únie. Podľa autorky článku sa však táto stratégia neosvedčila 

kvôli rozdielnym prístupom v členských štátoch. Tejto stratégii sa venujú aj austrálski 

                                                 
17 Verloo, Mieke. Mainstreaming gender equality in Europe. A critical frame analysis 

approach, The Greek Review of Social Research: 2005. 

18 Gender mainstreaming-nemá preklad, používa sa ako ustálené slovné spojenie pre túto 

stratégiu a znamená zavádzanie rovnosti pohlaví vo všetkých smeroch 



   

 

12 

  

profesori Jacqui True a Michael Mintrom v článku Transnational Networks and Policy 

Diffusion: The case of gender mainstreaming19, ktorý ju skúma z pohladu rozšírenia 

medzi jednotlivé štáty. Autori konštatujú, že k rýchlemu rozšíreniu tejto stratégie medzi 

štáty prispelo hlavne prepojenie feministických hnutí. 

 

Kvóty pre ženy v politike 

  

Nasledujúce články analyzujú ustanovenie kvót pre ženy v politike. Najčastejšie 

sa autori zameriavajú na samotné procesy zavádzania kvót a ich úspešnosť. 

 

Americká profesorka Leslie A. Schwindt-Bayer sa v článku Making quotas 

work: The effect of gender quota laws on the election women20 venuje účinnosti kvót na 

zvolenie žien do politiky. Podľa autorky povinné kvóty pre ženy na kandidátkach síce 

majú zvýšiť podieľ žien na politickej reprezentácii krajiny, ich účinnosť ale podstatne 

závisí na ich prevedení. V článku preto analyzuje zavedenie kvót vo vybraných 

krajinách a snaží sa prísť na to, prečo sa v niektorých krajinách zvýši počet žien 

v politike a v iných skoro vôbec, v Arménsku sa dokonca počet žien znížil. Kvóty sa 

podľa nej líšia v troch dimenziách- v percentách, ktoré sú v kvótach, v umiestnení na 

kandidátke a v právnej sile a vymáhateľnosti ustanovenia o kvótach. Podľa autorky 

všetko závisí na výške kvóty, čím je vyššia, tým menšiu právnu silu  a vymáhateľnosť 

môže mať, vysoké percento zvýši počet žien v politike. Tento princíp ale popiera poľská 

autorka Karolina Króliczek, ktorá skúmala zavedenie a účinnosť kvót na prípade Poľska 

a Francúzska v článku The conditions for the implementation of gender quota policy in 

case of France and Poland21. Podľa nej vyššia kvóta neznamená zvýšenie počtu žien 

v politike, pokiaľ je slabá vymáhateľnosť a sankcie. Vo Francúzsku za to hrozili len 

finančné sankcie, ktoré veľkým stranám neprekážali a radšej ich zaplatili a ponechali si 

                                                 
19 True, Jacqui, a Michael Mintrom. „Transnational Networks and Policy Diffusion: The Case of 

Gender Mainstreaming”. International Studies Quarterly 45, č. 1 (2001): 27–57. 

20 Schwindt-Bayer, Leslie A. „Making Quotas Work: The Effect of Gender Quota Laws On the 

Election of Women”. Legislative Studies Quarterly 34, č. 1 (2009): 5–28. 

21 Króliczek, Karolina. „The conditions for the implementation of gender quota policy in the 

case of France and Poland”. Cit 18. december 2016. 

http://www.academia.edu/2437628/The_conditions_for_the_implementation_of_gender_quota_

policy_in_the_case_of_France_and_Poland. 
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viac mužských kandidátov. Kvótu dodržala len strana Zelených a Národný front. 

V Poľsku za to hrozilo vyradenie strany z volieb. Tiež je podľa autorky dôležitá 

politická orientácia strany. Všeobecne zavádzajú kvóty hlavne ľavicové strany. Podľa 

autorky v oboch skúmaných krajinách presadzovali ľavicové strany kvóty 

z racionálnych dôvodov, aby získali vo voľbách viac hlasov. Úspešnosť kvót teda podľa 

nej závisí na podmienkach a prostredí, v ktorom vznikajú. Podľa nej by kvóty vo 

Francúzsku boli účinnejšie, keby boli zavádzané postupne ako v Poľsku. Tiež to závisí 

na volebnom systéme, kedy sa v proporčnom systéme ľahšie presadzujú ženy vo 

voľbách. Podľa nej diskusie o kvótach sú len predvolebný ťah a prestávajú  sa riešiť 

ihneď po voľbách. Na druhej strane americká profesorka Mona Lena Krook a britská 

profesorka Pippa Norris vo svojom texte Beyond quotas: strategies to promote gender 

equality in elected office 22 skúmajú alternatívy a kreatívne riešenia, akými zvýšia počet 

žien v zastúpení v politike. Podľa nich samotné kvóty pre ženy nemusia znamenať vyšší 

počet žien zastúpených v politike, kvóty nemotivujú ženy, aby sa dali na politickú 

kariéru a v niektorých štátoch nemôžu byť prijaté z rôznych príčin. Autorky teda 

navrhujú riešenia, ktoré môžu dobre fungovať aj popri povinných kvótach, alebo ich 

úplne nahrádzať. Uvádzajú napríklad podporu pre nábor žien do politických strán alebo 

prispôsobenie pracovných podmienok v parlamente, napríklad aby nemuseli pracovať 

počas noci.  

Švédsky profesor Pär Zetterberg z univerzity Uppsala napísal článok Do gender 

quotas foster women´s political engagement? Lessons from Latin America23. V úvode 

článku spomína tvrdenie niektorých odborníkov, že genderové kvóty v politike nemajú 

za následok len zvýšenie počtu žien v politickej reprezentácii, ale celkovo zvýšenú 

angažovanosť žien v politike. Túto hypotézu skúmali autori v sedemnástich krajinách 

Latinskej Ameriky. Oproti predchádzajúcemu tvrdeniu sa ukázalo, že kvóty 

neznamenali žiadnu zmenu v politickej angažovanosti žien v politike.  

                                                 
22 Krook, Mona Lena, a Pippa Norris. „Beyond Quotas: Strategies to Promote Gender Equality 

in Elected Office”. Political Studies 62, č. 1 (marec 2014): 1–1. doi:10.1111/1467-9248.12125. 

23 Zetterberg, Pär. „Do Gender Quotas Foster Women’s Political Engagement? Lessons from 

Latin America”. Political Research Quarterly 62, č. 4 (2009): 715–30. 
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Americké profesorky Priscilla A. Lambert a Druscilla L. Scribner sa v článku A 

politics of difference versus a politics of equality: Do constitutions matter?24 zamýšľajú 

nad tým, či podpora žien cez legislatívne opatrenia skutočne prispieva k ich rovnosti 

v politickej, ekonomickej a sociálnej sfére. Hlavným cieľom bolo zistiť, či je pre 

postavenie žien lepšia politika rovnosti alebo politika odlišnosti od mužov. V závere 

konštatujú, že pre ženy je lepšie brať do úvahy odlišnosť od mužov, ale stále na princípe 

rovnosti, napríklad platov.    

Americký profesor Latinsko-amerických štúdií Mark P. Jones v článku Quota 

legislation and the election of women: Learning from the Costa Rican experience25 

skúma špecifický prípad zvýšenia počtu žien v politike na prípade Kostariky. Podľa 

neho nie sú legislatívne kroky k zvýšeniu počtu žien vždy úspešné. Na prípade 

experimentu z Kostariky dokazuje, že aby boli dosiahnuté optimálne výsledky a to 

zvýšenie počtu žien v politickej reprezentácii, musia jednotlivé politické strany presadiť 

minimálnu kvótu na kandidátkach strán, ale aj neskôr v získaných mandátoch. Po 

konferencii v Pekingu v roku 1995, ktorá poukazovala na celosvetovo veľmi nízku 

účasť na politickej reprezentácii krajiny, prijala Kostarika tri rôzne typy kvót 

v legislatíve za nasledujúcich 10 rokov. V roku 1996 bolo prijaté legislatívne opatrenie, 

ktorá mala zaistiť, aby politické strany zmenili svoje interné pravidlá a vo voľbách bolo 

zastúpených 40 % žien. Zákon ale neupravoval umiestnenie žien na kandidátnych 

listinách. Zástancovia kvót ale neboli spokojní s takýmto výkladom zákona, na čo 

nadviazala úprava zákona v roku 1999, ktorá určovala politickým stranám aby na 

voliteľných miestach na kandidátke bolo zastúpených aspoň 40 % žien. Voliteľné 

miesta určovali výsledky z predchádzajúcich volieb. Po zavedení kvót sa počet žien 

v politike vyšplhal až na 34 %. Autor v závere zhrnul že nízky počet žien v politike je 

kritizovaný z dvoch dôvodov. Po prvé, nedostatočný počet žien v politike predstavuje 

závažný problém vo fungovaní demokracie. Po druhé, viacero štúdii skúmalo odlišné 

správanie v politike a odlišné preferencie u žien a mužov. Podľa autorovho názoru malo 

zavedenie kvót v Kostarike silný vplyv na zvýšenie počtu žien v politike. To ešte 

                                                 
24 Lambert, PriscillaA., a Druscilla L. Scribner. „A Politics of Difference versus a Politics of 

Equality: Do Constitutions Matter?” Comparative Politics 41, č. 3 (2009): 337–57. 

25 Jones, Mark P. „Quota Legislation and the Election of Women: Learning from the Costa 

Rican Experience”. The Journal of Politics 66, č. 4 (2004): 1203–23. doi:10.1111/j.0022-

3816.2004.00296.x. 
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posilnilo opatrenie o umiestňovaní žien na voliteľné miesta na kandidátnych listinách. 

Podľa jeho názoru by sa prípadom Kostariky mohli inšpirovať aj ostatné krajiny, ktoré 

by chceli v krátkej dobe zlepšiť postavenie žien na politickej scéne.  

Proti tvrdeniu autora Marka P. Jonesa o tom, že ženy političky majú iné 

preferencie a iné správanie v politike než muži, sa dá postaviť tvrdenie politologičky 

Jitky Gelnarovej, ktorá sa v českom akademickom prostredí témou žien v politike 

zaoberala v článku Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co 

všechno znamená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?26 Autorka 

reaguje a vyvracia tradičnú argumentáciu, ktorá sa všeobecne používa pre posilnenie 

žien v politike, že ženy budú v politike presadzovať tzv. ženské záujmy. Ženy samy ale 

nepredstavujú homogénnu skupinu a tak v podstate nezdieľajú všetky rovnaké záujmy. 

Ďalším argumentom proti tomu je fakt, že ženy sú volené na základe nejakej politickej 

orientácie a prevažujúcim faktorom teda zostáva ideologické hľadisko.  

 

Princíp parity vo Francúzsku 

 Britská autorka Rainbow Murray sa v texte Towards the parity democracy? 

Gender in the 2012 French legislative election27 zaoberá princípom parity vo 

francúzskej politike po roku 2012. Podľa nej sa po zvolení Socialistickej strany do vlády 

očakávalo zlepšenie postavenia žien v politike, pretože sa sprísnili sankcie pre strany za 

nezavedenie rovnosti žien a mužov na kandidátkach. Za podstatné považovala zvolenie 

Françoisa Hollanda za prezidenta, ktorý presadzoval povinné kvóty. Sankcie za 

nedodržanie princípu parity boli znížením finančných prostriedkov, ktoré vypláca strane 

štát. Strana je financovaná dvoma spôsobmi- podľa celkových získaných hlasov vo 

voľbách a podľa počtu kresiel v parlamente. Sankcie by strhávali peniaze z tej prvej 

skupiny, to znamená z financií za získané hlasy. Veľké strany ako napr. UMP majú 

hlavné prostriedky z tej druhej časti, teda podľa počtu kresiel v parlamente. Sankcie 

teda poškodzovali hlavne malé strany. Nová legislatívna úprava však predstavila nové 

sankcie vo výške 50 % z financovania strany. Volebné výsledky ale ukázali, že na 

                                                 
26 Gelnerová, Jitka. „Reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie aneb „Co všechno 

znamená, když se řekne, že ženy jsou v politice podreprezentovány?” Acta Politologica 2, č. 2 

(2010). 

27 Murray, Rainbow. „Towards Parity Democracy? Gender in the 2012 French Legislative 

Elections”. Parliamentary Affairs 66, č. 1 (01. január 2013): 197–212. doi:10.1093/pa/gss072. 
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kandidátkach bolo stále len 40 % žien. Navyše ich počet na kandidátkach stále 

nerozhoduje o ich zvolení. Podľa autorky je problémom nevýhodné umiestňovanie žien 

na kandidátkach. V 2012 dosiahli paritu len dve strany a to strana Zelených a Národný 

front, ktorý síce bol proti kvótam, ale finančne potreboval štátne príspevky za počet 

hlasov. Rainbow Murray sa spolu s Monou Lenou Krook a  Katherine A.R.Opello 

venovala genderovej politike vo Francúzsku aj v ďalšej štúdii Why are gender quotas 

adopted? Party pragmatism and parity in France28. Autorky v nej hľadajú odpoveď na 

otázku, prečo poslanci parlamentu, kde dominujú muži, podporujú zákon o rovnosti 

žien, ktorý by neskôr mohol ohrozovať ich vlastné záujmy. Ponúkajú tri odpovede na 

túto otázku: politikou rovnosti chcú vo voľbách získať viac hlasov od žien. Druhá závisí 

na ideológii strany, ktorá sa rozhodla v rámci svojho programu inkluzívnou formou 

zapojiť ženy do politiky. Tretia verzia sa zaoberá argumentmi, že strana chce zachovať 

súčasný režim, kontrolovať svojich rivalov a odpovedať tak na medzinárodný nátlak na 

riešenie otázky. Jedna teória tvrdí, že poslanci v tom vidia svoje vlastné záujmy, pretože 

žena sa dá podľa nich ľahšie poraziť, ako muž.  

 Caroline Lambert sa v článku French women in politics: The long road to 

parity29 sa zaoberá vývojom genderovej politiky vo Francúzsku, ale aj limitami zákonov 

o 50 % zastúpení žien na kandidátkach. Spomína tu rôzne reakcie, ktoré zákony 

vyvolali a podľa nej nútená integrácia žien má nedostatky. Zatiaľ čo niektoré osobnosti 

mali pocit, že ženy hrajú v politike významnú úlohu a je potrebné ich k tomu priviesť, 

mnohí boli skeptickí voči metódam, akými to malo byť dosiahnuté. Debata pre a proti 

zákonom rozdelila politické spektrum aj feministické hnutie. Vo februári 1999 sa 

postavilo 14 vplyvných žien proti princípu parity. Podľa nich povinné kvóty pre ženy 

podkopávajú princíp univerzalizmu v politickej reprezentácii. Tým, že by boli 

zvýhodnené ženy, by sa otvárali ďalšie požiadavky, napr. zvýhodňovanie na základe 

rasy, náboženského vyznania alebo sexuálnej orientácie. Bol by to teda krok späť. Pre 

                                                 
28 Murray, Rainbow, Mona Lena Krook, a Katherine A.R. Opello Opello. „Why are gender 

quotas adopted? Party pragmatism and parity in France”. Political Research Quarterly 65, č. 3 

(2012). 

29Lambert, Caroline.French women in politics: The long road to parity, 

https://www.brookings.edu/articles/french-women-in-politics-the-long-road-to-parity/. 
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niektoré političky sú kvóty urážlivé a zbytočné. Citujú príklad Škandinávie, ktorá má 

vysoký podiel politickej reprezentácie žien aj bez formálnych kvót.  

 

 

 

1. Feministické hnutia a spoločenská debata vo 
Francúzsku 
 

Francúzsko bolo jednou z prvých krajín v Európe, ktoré uzákonili volebné právo 

pre mužov a to už v roku 1848. Zároveň však bolo medzi poslednými čo sa týka 

uzákonenia volebného práva pre ženy.30 Ženy právo voliť a byť volené získali až v roku 

1944. V roku 1945 bolo ale zvolených len 5,6% žien do Ústavodarného zhromaždenia.31 

Pre porovnanie- v roku 1993 bolo zvolených len 6,1% žien v parlamentných voľbách.32 

Počet žien sa teda za tie roky takmer vôbec nezvýšil, čo radilo Francúzsko na posledné 

miesta v Európskej únii v počte žien v politike. Francúzsky parlament na to v roku 1999 

reagoval prijatím dodatku k ústave, ktorý podporoval rovný prístup žien a mužov 

k volebným mandátom a úradom. Na to nadväzovala ďalšia veta dodatku, ktorá 

nariaďovala politickým stranám zastúpenie 50 % žien na volebných kandidátnych 

listinách, čím sa Francúzsko stalo prvým štátom na svete s tak vysokou povinnou 

kvótou pre ženy v politike. Francúzsko týmto opatrením zvolilo prístup fast track, kam 

patria povinné kvóty ktoré mali rýchlo priniesť požadované zvýšenie počtu žien 

v politických zboroch. Pre pochopenie ako k schváleniu tohto opatrenia došlo je 

potrebné predstaviť vtedajšiu situáciu vo francúzskej spoločnosti a debatu, ktorá 

prebiehala na viacerých úrovniach.  

Táto kapitola v prvej časti predstaví historické súvislosti a vznik ženských hnutí, 

ktoré vznikali od uzákonenia volebného práva pre mužov od roku 1848, až po zisk 

volebného práva pre ženy v roku 1944. Následne popíše vývoj postavenia žien vo 

verejnej sfére vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Kapitola ďalej popíše faktory, 

                                                 
30 Tumblety, Joan. „Responses to women enfranchisement in France, 1944-1945”. 

Women studies international forum 26, č. 5 (2003): 483-487., 2003, s. 483. 

31 „Histoire et enjeux de la loi sur la parité”. Revue Projet. http://www.revue-

projet.com/articles/2005-4-histoire-et-enjeux-de-la-loi-sur-la-parite/. 

32 Ibid. 
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ktoré viedli k debate o zákonoch parity. Druhá časť kapitoly predstaví samotnú debatu, 

ktorá sa odohrala vo francúzskej spoločnosti, názory akademikov a odborníkov na 

genderovú otázku a predstaví hlavné názorové prúdy, ktoré stali proti sebe.  

 

 

1.1. Vývoj postavenia žien vo Francúzsku od roku 1848 

 

Francúzsky novinár a politik Jean-Claude Servan-Schreiber sa raz vyjadril, že 

„vylúčenie žien z verejnej sféry bolo súčasťou francúzskej politickej filozofie už od 

francúzskej revolúcie“.33 Hoci bolo po februárovej revolúcii a ustanovení Druhej 

francúzskej republiky v marci 1848 rýchlo zrušené otroctvo a predstavené tzv. 

univerzálne volebné právo pre mužov, ženy boli zámerne vynechané.34 Toto 

ustanovenie pobúrilo časť francúzskych žien a ešte v ten istý mesiac vznikla v Paríži 

petícia za doplnenie žien do tohto nariadenia. V nej sa odvolávali na to, že revolúcia 

bola pre všetkých, pretože ženy tvoria polovicu občanov a nemôžu byť dva rôzne 

princípy slobody, rovnosti a bratstva pre každé pohlavie.35 Onedlho na to sa skupina 

parížskych žien prehlásila za Výbor pre ženské práva (Comité des droits de la Femme) 

a chceli vedieť, prečo ich dočasná vláda do volebného práva nezahrnula.36 Petícia 

s predloženými požiadavkami však bola odmietnutá a odložená, aby o tom rozhodlo až 

budúce Národné zhromaždenie. Ďalšie ženy v Paríži nasledovali ich príklad a odmietali, 

aby sa otázka volebného práva pre ženy odložila na neurčito. Feministky Jeanne Deroin, 

Désirée Gay, Adèle Esquiros a Eugénie Niboyet založili Klub pre emancipáciu žien 

(Club de l´Emancipation des Femmes).37 Ten sa v máji 1848 premenoval na Spoločnosť 

za ženský hlas (La Sociéte de la voix des femmes), aby zdôraznil identitu skupiny s 

                                                 
33 Wallach, Scott Joan. Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of 

Man, 1997. s. 2.  

34 Offen, Karen. „Women and the question of `universal’ suffrage in 1848: A 

transatlantic comparison of suffragist rhetoric” NWSA Journal 11, č. 1 (Spring 1999): 

150–77. s. 150. www.ebscohost.org. 

35 Ibid, s. 151. 

36 Ibid. 

37Mcmillan, James. France and Women, 1789-1914: Gender, Society and Politics. 

Londýn: Routledge, 2002, s. 85.  
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novinami Ženský hlas (La voix des femmes), ktoré založila Niboyet v roku 1848.38 

V sérii článkov publikovaných v Ženskom hlase trvali na tom, aby boli ženy zahrnuté 

medzi plnoprávnych voličov a ak nie hneď, tak aspoň ako náhle bude zvolené nové 

Národné zhromaždenie.39  

Jedna z najvýznamnejších feministiek tej doby Jeanne Deroin požadovala, aby 

ženy dostali rovnaké práva ako muži a aby mohli byť zvolené do Ústavodarného 

zhromaždenia40. Deroin bola na rozdiel od niektorých vtedajších feministiek 

presvedčená o tom, že ženy by mali zaujať špeciálne miesta v organizáciách 

spoločenského a duchovného života.41 Podľa historikov bola táto feministka 

komplikovanou postavou, ktorá trvala na odlišnosti pohlaví, čo bolo jej argumentom 

v boji za rovnosť pohlaví. Pre jej súčasníkov to však bol argument proti rovnosti.42  

 Pred voľbami sa ženské organizácie, snažili presvedčiť o potrebe volebného 

práva pre ženy nielen dočasnú vládu, ale aj mužské kluby a širšiu verejnosť.43 Tu sa 

stretli s úspechom medzi učencami utopistického komunistického teoretika Étienna 

Cabeta v Centrálnej bratskej spoločnosti (Société fraternalle centrale) a u Jakobínskeho 

klubu.44 Ženské organizácie formulovali aj ďalšie požiadavky okrem volebného práva, 

napríklad právo žien na vzdelanie, prácu alebo na civilné rozvody. Ich požiadavky však 

boli prehlušené politickou panikou súvisiacou s júnovým povstaním robotníkov vo 

Francúzsku v 1848. Aj tí poslanci, ktorí sympatizovali s požiadavkami žien, sa obrátili 

proti nim. Neskôr koncom júla toho roku hlasovalo Zhromaždenie nielen za reguláciu 

politických klubov, ale aj za úplný zákaz účasti žien. Dôležité však bolo to, že aj 

                                                 
38 Ibid. 

39  Offen, Karen. „Women and the question of `universal’ suffrage in 1848: A 

transatlantic comparison of suffragist rhetoric” NWSA Journal 11, č. 1 (Spring 1999): 

150–77, s. 150. www.ebscohost.org. 

40 Ibid, s. 152.  

41 Wallach, Scott Joan. Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of 

Man, 1997, s. 58.  

42 Ibid. 

43 Karen Offen, Women and the questions of universal suffrage in 1848: A transatlantic 

comparison of suffragist rhetoric, NWSA Journal, Vol. 11, No.1, 1999, str. 152. 

www.ebscohost.org. 

44 Ibid. 
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napriek neúspechu bolo francúzske ženské hnutie považované za najpokročilejšie zo 

všetkých západoeurópskych hnutí.45  

 11. apríla 1871 vzniklo prvé oficiálne francúzske hnutie, ktoré sa otvorene 

hlásilo k feminizmu a to Združenie žien za obranu Paríža a starostlivosti o zranených 

(Union des femmes pour la défense de paris et les soins aux blessés). Združenie 

požadovalo rodovú rovnosť, rovnosť platov, právo žien na rozvod a právo na sekulárne 

a odborné vzdelávanie.  

Významnou feministkou bola v tomto období Hubertine Auclert.46 Tá vstúpila do 

politiky v Tretej francúzskej republike, kedy už boli ženské hnutia znova legálne. 

V čase, kedy iné feministky vyzývali k umiernenému prístupu, bojovala Hubertine 

Auclert dôsledne za ženské volebné právo v prejavoch, novinových článkoch, petíciách 

a volebných kampaniach.47   

Počas prvej svetovej vojny sa úloha žien zmenila a ženy museli nastúpiť do 

zamestnania za mužov, ktorí bojovali na fronte. Aj napriek tomu im však po skončení 

vojny vláda odmietala uznať ich požiadavky. Hoci oficiálne volené úrady boli volené 

výhradne mužmi, fungovalo popri tom mnoho polo- oficiálnych výborov, kde mohli 

spoločne voliť ženy. Tiež tu bola tretia kategória niektorých lokálnych a národných 

rozhodovacích orgánov, v ktorých boli francúzske ženy zastúpené a mohli tu voliť.48 

Týkalo sa to najmä vzdelávacích inštitúcii, lokálnych priemyselných orgánov, obchodu 

a poľnohospodárstva.49 Vtedajší francúzsky premiér Léon Blum síce osobne nebol proti 

volebnému právu pre ženy, ale veľa jeho socialistických kolegov, nehovoriac o členoch 

Radikálnej strany, boli rozhodne proti tomu.50  

                                                 
45 Offen, Karen. „Women and the question of `universal’ suffrage in 1848: A 

transatlantic  comparison of suffragist rhetoric” NWSA Journal 11, č. 1 (Spring 1999): 

150–77, s. 149. 

46 Wallach, Scott Joan. Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of 

Man, 1997, s. 90.  

47 Ibid.  

48 Reynolds, Sian. France Between the Wars: Gender and Politics. New York: 

Routledge, 2002, s. 157. 

49 Ibid. 

50 Ibid, s. 161. 
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Až v januári 1944 prijala Gaullistická komisia pre reformy, vedená radikálnym 

Paulom Giacobbim, myšlienku zavedenia volebného práva a práva byť volené pre 

ženy.51 Schválili to s podmienkou, že toto opatrenie nezačne platiť v žiadnych typoch 

volieb, kým sa nevrátia 2 milióny mužov z vojny. Vysvetlili to tým, že bez týchto 

mužov by boli výsledky volieb pokrivené, pretože prevahu by mali ženské názory. 

Komisia teda argumentovala, že ženy sú spôsobilé na to, aby boli zvolené do politiky, 

ale nie na to, aby sami volili. Tento návrh predniesli pred Konzultačným zhromaždením 

v Alžírsku 24. marca 1944. Tu bol však modifikovaný dodatkom komunistu Fernanda 

Greniera, že vzhľadom na odvahu a utrpenie žien počas druhej svetovej vojny by malo 

byť ženám umožnené voliť a byť volené rovnako ako mužom. Výsledkom debaty bolo 

podpísanie nariadenia de Gaullom 21. apríla 1944, čím bol potvrdený status žien ako 

plnoprávnych občanov.52  Debaty o volebnom práve pre ženy v roku 1944 ukázali dva 

základné aspekty republikánskeho diškurzu. Prvým bolo, že ženy získali volebné právo 

na základe zásluh a nie ako neodňateľné základné právo. Druhým aspektom bolo, že aj 

napriek princípu univerzalizmu, presadzovaného politickými elitami v tej dobe, politici 

s ťažkosťami prijímali fakt, že ženy môžu uplatňovať občianske práva s rovnakou 

legitimitou, ako muži.53 Len dve politické strany pritiahli väčší počet žien, pretože 

ponúkli program so ženskými požiadavkami.54 Podľa týchto programov mali ženy 

špeciálne záujmy a požiadavky a iné príspevky na tvorenie politiky.55  

Tzv. druhá vlna feminizmu vo Francúzsku nastala po druhej svetovej vojne. Počas 

baby boomu v povojnových rokoch sa síce feminizmus stal menšinovým hnutím, ale 

súčasne v tom čase vyšla kontroverzná kniha Simone de Beauvoir Druhé pohlavie, 

ktorá šokovala verejnosť. Simone de Beauvoir bola francúzska spisovateľka, 

mysliteľka, filozofka a existencialistka. Kniha vyšla v roku 1949 a autorka v ňom 

podrobne analyzuje ženský útlak a kritizuje vzťah muža a ženy ako mocensky 

                                                 
51 Duchen, Claire. Women´s Rights and Women´s Lives in France 1944-1968. Londýn: 

Routledge, 1994, s.33. 

52Tumblety, Joan. „Responses to women enfranchisement in France, 1944-1945”. Women 

studies international forum 26, č. 5 (2003): 483-487., 2003, s. 483. 

53 Ibid, s. 484. 

54 Duchen, Claire. Women´s Rights and Women´s Lives in France 1944-1968. Londýn: 

Routledge, 1994, s.40. 

55 Ibid. 
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konštruovanú dualitu Ja (subjekt)- Druhý (Objekt). Autorka koncept podrobne 

analyzovala a zasadzovala ho do širokého historického kontextu.  

V roku 1965 získali vydaté ženy vo Francúzsku právo na prácu bez súhlasu svojho 

manžela. Silnejšie feministické hnutie sa vytvorilo až následkom udalostí v máji 1968, 

kedy vzniklo Ženské oslobodenecké hnutie (Mouvement de Libération des femmes). 

V rámci kultúrnych a spoločenských zmien, ktoré prebehli počas Piatej francúzskej 

republiky, chceli ženy právo na samostatnosť od svojich manželov, právo na 

antikoncepciu a potraty. Mužská autorita v rodinách skončila až v roku 1970- dovtedy 

robil všetky právne rozhodnutia týkajúce sa detí otec. Všeobecne pojem „francúzsky 

feminizmus“ odkazuje hlavne na teórie, ktoré sa objavovali od roku 1970 do 1990. 

V porovnaní s feminizmom v iných krajinách bol ten francúzsky zameraný viac na 

filozofický a literárny prístup. Spisy z tejto doby majú tendenciu byť prehnané, 

metaforické a menej koncentrované na politické doktríny.  

Zavedenie kvót na kandidátky sa objavilo prvýkrát v 80. rokoch. V tomto období 

začali niektoré menšie politické strany, napr. strana Zelených alebo hnutie Dúha (Arc en 

ciel), podporovať paritu medzi mužmi a ženami a stanovili si kvótu 50 % pre ženy na 

všetky vedúce pozície v strane. Koncept parity bol prijatý aj väčšinou francúzskych 

feministických združení, ktoré ho v 90. rokoch spopularizovali a presadzovali jeho 

zavedenie. Požiadavka parity bola populárna a jediná, na ktorej sa dokázala zhodnúť 

väčšina feministiek. Aj keď ju niektoré staršie feministky odmietali ako málo radikálnu, 

bola veľmi populárna medzi mladými aktivistkami. Kým koncom 80.tych rokov sa 

feministické hnutie takmer vytratilo z francúzskej politickej scény, požiadavka parity 

mu ponúkla druhú šancu.  

 

1.2. Faktory vplývajúce na  zavedenie parity 

 

Myšlienka genderovej parity sa teda zrodila už skôr, reálne obrysy však dostala 

až v 90.tych rokoch, kedy ju prijala spoločnosť aj politici. Podľa francúzskej 

sociologičky a feministky Rose-Marie Lagrave bola všeobecná mobilizácia za paritu vo 

Francúzsku spôsobená dvojitým procesom: jedným bol tzv. efekt snehovej gule, kedy sa 
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na seba začali nabaľovať rôzne udalosti a druhým bola stratégia ušitá na mieru revíziou 

ústavy a prijatím zákona.56  

K spopularizovaniu parity prispel súhrn niekoľkých faktorov. V 90.tych rokoch 

sa ukázalo, že počet žien zvolených do Národného zhromaždenia sa od zavedenia 

volebného práva pre ženy takmer vôbec nezvýšil, v roku 1995 sa dokonca znížil. V roku 

1946 bolo zvolených 6,4 % žien do Ústavodarného zhromaždenia, kým v roku 1995 

bolo v parlamentných voľbách zvolených len 5,6 % žien.57 Tieto čísla zaradili 

Francúzsko v roku 1996 na posledné miesta v Európskej únii v počte žien v politike.58  

Zároveň sa tento problém začal riešiť na úrovni Európskej únie, kedy výskumy 

Európskej komisie potvrdzovali nízky počet žien v rozhodovacích funkciách. V roku 

1992 bolo v Aténach európske sympózium na tému Ženy pri moci, kde záverečná 

deklarácia vyzývala k rovnej účasti žien a mužov vo verejných a politických 

rozhodovacích funkciách.59 V rámci Rady Európy bol vytvorený Výbor pre rovné 

príležitosti medzi mužmi a ženami. Európska únia v tom čase prijala koncept gender 

mainstreaming, ktorý bol predstavený v roku 1995 na konferencii v Pekingu. Tento 

koncept mal za cieľ dosiahnuť rovnosť žien a mužov vo všetkých oblastiach.  

Vtedajšia nepriaznivá politická situácia bola ďalším dôležitým faktorom, ktorý 

významne prispel k vytváraniu zákonov parity. Podiel na tom mala porážka 

socialistickej a pravicovej vlády v rokoch 1993 a 1997. Republikáni aj Socialisti sa v tej 

dobe nachádzali v ťažkej kríze a boli oslabené korupčnými škandálmi. Tým vzrastala 

nedôvera medzi francúzskymi voličmi k politickému životu. Republikánsky prezident 

Jacques Chirac aj socialistický premiér Lionel Jospin sa tak obaja stali podporovateľmi 

modernizácie politického života, čím chceli dosiahnuť zníženie odstupu medzi politikmi 

a občanmi. Výhodou parity bolo, že toto opatrenie nebolo finančne náročné. Za 

zmienku stojí spomenúť, že v čase, kedy sa schvaľovali zákony parity, bola vo 

Francúzsku tretia kohabitácia60. Vláde predsedal socialista Lionel Jospin a prezidentom 

                                                 
56 Lagrave, Rose-Marie. „Une étrange défaite. La loi constitutionnelle sur la parité”. Politix 13, 

č. 51 (2000): 113–41, s. 116. http://www.persee.fr/doc/polix_0295-

2319_2000_num_13_51_1106. 

57Lagrave, Rose-Marie. „Une étrange défaite. La loi constitutionnelle sur la parité”. Politix 13, 

č. 51 (2000): 113–41,  s. 114. www.persee.fr.  

58 Ibid. 

59 Ibid, s. 116. 

60 Kohabitácia-nastáva, keď je prezident z opačného politického tábora, ako vláda 
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bol republikán Jacques Chirac. Obaja sa zhodli na tom, že verejné financovanie 

politických strán by malo byť upravené podľa postavenia žien na kandidátke.  

Posledným aspektom bolo zapojenie hnutí z rôznych vrstiev spoločnosti. 

V novembri roku 1993 bol publikovaný v denníku Le Monde „Manifest pre rovnú 

demokraciu“61. Rovnosť medzi pohlavím videli autori ako podmienku pre nastolenie 

demokracie, ako aj deľby moci a všeobecného volebného práva. O tri roky neskôr vydal 

magazín Expres „Manifest desiatich za paritu“, ktorú podpísali napríklad Simone Veil, 

Michèle Barzach alebo Frédérique Bredin.62 Kým feministické hnutia sa v 70.tych 

rokoch zameriavali na organizáciu akcií na ulici, zástancovia parity zvolili v 90.tych 

rokoch verejnú debatu, kde presadzovali svoje návrhy na rovnosť pohlaví. 

Podporovatelia parity sa zjavili z rôznych prostredí- z tradičných „historických“ 

feministických prúdov, ako napríklad Gisèle Halimi, alebo Yvette Roudy- prvá 

ministerka za práva žien za Françoisa Mitteranda. Významnú rolu hrala filozofka 

Sylviane Agacinski, ale aj poslankyne ako Catherine Trautmann alebo sociologička 

Françoise Gaspard.63 Zapojenie feministiek do hnutia za podporu parity znamenal zlom 

ich vzťahov s politickou mocou. Feministky teraz úzko spolupracovali s politikmi na 

vládnej správe o parite, čo bol rozdiel oproti antisystémovým feministkám v 60. a 70. 

rokoch.64 Výzvy boli široko spopularizované v spoločnosti, ale cieľ parity sa stále javil 

ako nedosiahnuteľný pre silnú teoretickú aj politickú opozíciu a pre problémy so 

zmenou ústavy. To sa však v priebehu rokov zmenilo. 

 

 

1.3. Spoločenská debata 

 

                                                 
61 Chemin, Anne. „Rétrocontroverse : 1992, la parité et l’égalité des sexes”. Le Monde.fr, 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2007/08/07/retrocontroverse-1992-la-parite-et-l-egalite-des-

sexes_942590_3232.html. 

62 Ibid. 

63 Ibid. 

64 Baudino, Claudie. „Parity Reform in France: Promises and Pitfalls”. Review of Policy 

Research 20, č. 3 (Fall 2003): 385–400,  s. 388. 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=6ff7d4d9-6801-

4b11-9d0d-7f5c60931a67%40sessionmgr4008&vid=5&hid=4002 
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Oproti nízkej podpore kvót v spoločnosti v 80.tych rokoch pritiahli zákony 

parity v 90.tych rokoch množstvo podporovateľov a zástancov. Do debaty o parite sa 

zapojili historici, feministky aj filozofi. Pre lepšie zdôvodnenie parity sa používal 

argument, že Francúzsko je v kontraste s tým, že je vykresľované ako „červený lampáš 

Európy“, zatiaľ čo v demokracii zaostáva za ostatnými štátmi v prístupe žien do verejnej 

sféry, tak ako zostalo pozadu s volebným právom pre ženy.65 Jednou z prvých udalostí, 

ktorá bola posunom k hnutiu parity bol seminár organizovaný Radou Európy v roku 

1989. Francúzska filozofka a profesorka Elizabeth Sledziewski vydala správu týkajúcu 

sa parity vo Francúzsku. Podľa nej anglicky termín gender mainstreaming, ktorý sa 

používal v krajinách Európskej únie, nie je prekladom francúzskeho slova parita 

(parité), to sa viaže na francúzsku politickú kultúru a hodnoty. A vo výsledku bol lepšie 

integrovaný do praxe než gender mainstreaming alebo kvóty66.  

Kniha Au pouvoir citoyennes! Liberté, Égalité, Parité významné prispela 

k zverejneniu myšlienky parity.67 Tento text bol publikovaný v roku 1992 troma 

známymi feministkami, Françoise Gaspard, Claude Servan-Schrieber a novinárkou a 

feministkou Anne le Gall.  

Medzi hlavných tvorcov zákona patrila Sylviane Agacinski, filozofka, 

spisovateľka, feministka, profesorka a manželka bývalého francúzskeho premiéra 

Lionela Jospina. Agacinski vo svojej knihe Parita pohlaví napísala, že mužský monopol 

politickej moci končí a nastane čas na zmiešanú demokraciu. Podľa nej je prirodzený 

rozdiel medzi pohlaviami len východiskovým bodom pre rôzne významy, ktoré rozdiel 

pohlavia nadobúda vo všetkých oblastiach spoločenského života.68 Príroda vytvorila 

dvoch, ale spoločnosť veľký počet možností z týchto dvoch. Nový demokratický 

vynález reprezentovaný paritou podľa nej znamená rozhodujúci obrat vo francúzskom 

feminizme.69 Otázka duality pohlaví bola podľa nej od začiatku politická, pretože išlo 

o dualitu perspektív s vynechaním teoretického presahu a kompromisu vedeckej 

neutrality podľa Maxa Webera.70   

                                                 
65 Fassin, Eric. „La parité sans théorie : retour sur un débat”. Politix 15, č. 60 (2002): 19–32, 

s.19. www.persee.fr 

66 Claudie Baudino, Parity reform in France, University of Paris, IX Dauphine, 2003, s. 387. 

67 Ibid, s.388. 

68 Agacinski, Sylviane. Parity of the sexes. New York: Columbia University Press, 2001, s. 21. 

69 Ibid, s. 9. 

70 Ibid. 
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Françoise Gaspard bola ďalšia významná postava toho obdobia. Bola to 

francúzska feministka, sociologička, bývalá politička a europoslankyňa za socialistickú 

stranu, ktorá od roku 1998 do 2000 reprezentovala Francúzsko v Komisii pre postavenie 

žien, ktoré spadalo pod OSN. V 90. rokoch analyzovala situáciu žien v iných krajinách 

Európskej únie a špecifikovala francúzsku situáciu, najmä odpor politických strán. 

Podľa nej mali združenia francúzskych žien oživiť nový boj za rovnosť pohlaví.71 

Ženské hnutia boli rozdrobené a historicky rozdelené kvôli politickým, kultúrnym, 

alebo náboženským dôvodom.72 Gaspard preto na začiatku 90. rokov založila spolu 

s Collete Kreder sieť Démain la parité, ktorá združovala ženské skupiny s cieľom 

podporiť ženy vo všetkých oblastiach. Koncom 90. rokov bolo v Demain la parité 

združených 8 ženských organizácii z rôznych záujmových skupín -ACGF (Action 

Catholique Générale Féminine), AFFDU (Association Française Des Femmes 

Diplômées des Universités), CLEF (Coordination Française pur le Lobby Européen des 

Femmes), Commision Parité du CNFF (Conseil National des Femmes Françaises), 

Elles aussi (za rovnosť vo volených orgánoch), Parité-Infos, UFCS (Union Féminine 

Civiques et Sociale), UPF (Union Professionelle Féminine), WISO (Organisation 

Internationale Des Femmes Sionistes).73 9. januára 1996 sa konala v Paríži konferencia 

s názvom Demain la parité.74 Vo svojom prehlásení po konferencii napísali, že 

asociácie francúzskych žien predstavujú silu, ktorú celoštátna tlač všeobecne ignoruje.75 

Témou konferencie bolo, aby vznikla rovnosť medzi mužmi a ženami v rozhodovacích 

funkciách.76 Prvým cieľom zúčastnených organizácii bol podpis petície, ktorú 

adresovali úradujúcim politikom a v ktorej požadovali, aby politici zaujali svoj postoj 

k parite. Chceli aby petíciu podpísali politici z pravého aj ľavého politického spektra. 

Druhým cieľom bolo rozvíjať sieť organizácii a pribrať nové, lokálne ženské 

                                                 
71 Gaspard, Francoise. Les femmes dans la prise de décision en France et en Euro. Paríž: 

L’Harmattan, 1997, s.13. 

72 Ibid. 

73 Renée Lucie, Demain la parité, 1996, http://www.fondation-

seligmann.org/ApresDemain/AD380-381/380-381_4136.pdf. 
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organizácie.77 Demain la parité bola unikátna v tom, že dokázala spojiť rozdrobené 

ženské organizácie z rôznych názorových prúdov a spoločne podporovať rovnosť medzi 

mužmi a ženami. V presadení parity vo Francúzsku  teda hrali významnú úlohu.  

Ďalšia časť feministických skupín sa sústredili do siete Femmes pour la parité. 

Tá zorganizovala 8. marca 1993 stretnutie pri okrúhlom stole, kde sa bavili 

o problematike zastúpenia žien v Národnom zhromaždení.78 O pár mesiacov neskôr 

vydali prvý manifest, ktorý vyšiel v národnom denníku Le Monde. Manifest 577 pre 

paritnú demokraciu- podpísalo 289 žien a 288 mužov. Číslo 577 bolo symbolické, 

pretože 577 kresiel má francúzske Národné zhromaždenie. Politici z oboch táborov 

politického spektra tento manifest podpísali, napríklad Roselyne Bachelot a Françoise 

Giroud z pravice a Huguette Bouchardeau a Yvette Roudy z ľavice.79 Druhý manifest 

poukazujúci na potrebnú ústavnú reformu a kvóty pre ženy vydali na titulných stranách 

hlavných novín pred parlamentnými voľbami v roku 1995. 

Ďalšou dôležitou postavou bola Geneviève Fraisse, francúzska filozofka, 

historička a feministická mysliteľka. V rokoch 1997 až 1998 vykonávala funkciu 

medzirezortnej delegátky za práva žien. Od roku 1999 do 2004 bola poslankyňou 

Európskeho parlamentu ako nezávislý člen Európskej zjednotenej ľavice.  Jej oblasťou 

výskumu boli spory oboch pohlaví. 

V debatách o zákonoch parity stáli proti sebe zástancovia a odporcovia parity 

z rôznych vrstiev spoločnosti. Observatórium pre paritu sa snažilo získať intelektuálov, 

ako filozofov d´Alaina Finkielkrauta alebo Andrého Comte-Sponvilla, zatiaľ čo proti 

parite boli niektorí historici, sociológovia, právnici alebo psychoanalytici.80 Niektorí sa 

preli o to, či je lepší pojem rovnosť (egalité), alebo parita (parité). Časť feministiek 

tvrdilo, že muži a ženy sú rovní, ale ďalšie potvrdzovali odlišnosti medzi pohlaviami, 

nastal tak konflikt medzi univerzalizmom a esencializmom81. Napríklad feministická 

filozofka Françoise Collin sa pýtala, či je lepšie zdieľať svet s rovnakými ľudskými 
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jedincami, alebo ako člen menšiny.82 Ďalší odporcovia parity odmietali platiť za pokrok 

v rovnosti stratou slobody pri voľbách. Odporkyňou parity bola aj feministka a filozofka 

Élisabeth Badinter, ktorá sa zaoberala miestom žien v spoločnosti. V rozprave 

o ústavnej zmene o kvótach pre ženy v politike stála ostro proti parite. Podľa nej to 

ukazovalo na to, že ženy nie sú dostatočne schopné dostať sa na tie miesta sami. Medzi 

ďalších odporcov parity patrila právnička Évelyne Pisier a spisovateľka Danièle 

Sallenave. Tie vyjadrili svoj postoj pred zasadaním Národného zhromaždenia o 

zákonoch parity 16. februára 1999, aj pred zasadaním Senátu 4. marca. Ďalšími 

odporkyňami boli Françoise Cachin, Caroline Eliacheff, Elisabeth Roudinesco, Mona 

Ozouf, Irène Théry, Véronique Morali, Patricia Barbizet, Stella Baruk, Florence 

Montreynaud, Michelle Riot-Sarcey, Dominique Schnapper.83 Filozofka, vedkyňa, 

historička so zameraním na francúzsku revolúciu Mona Ozouf sa okrem toho preslávila 

svojou kritikou rovnostárskeho feminizmu. Odporcom parity prekážalo aj to, že podľa 

nich boli opatrenia parity v rozpore s francúzskym univerzalizmom, podľa ktorého sú si 

ľudia rovní bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo náboženstvo.  

Zástancovia aj odporcovia parity sa teda vnútorne delili na viac názorových 

prúdov. Proti zákonom parity vystupovali tri platformy. Prvou skupinou odporcov 

tvorili tradiční sexisti, ktorí tvrdili, že ženy majú všeobecne menej schopností a záujem 

o to, aby sa stali zastupiteľkami. Druhou skupinou boli tradiční „republikáni“, podľa 

ktorých politika presahuje akýkoľvek sociálny alebo prirodzený rozdiel. Tretiu skupinu 

tvorili radikálni kritici zastupiteľskej demokracie a radikálni dekonštruktivisti.84 Tento 

názor sa utvoril hlavne u feministiek, ktoré boli aktívne v 70. rokoch a ktoré nechceli 

nahradiť mužských politikov ženami, ale kritizovať politikov a rozdelenie spoločnosti 

ako také. Odporcovia parity sa sústreďovali na zásady, ale tradičný argument, že kvóty 

môžu dávať negatívnu nálepku zvoleným ženám, bol až druhoradý. Takisto sa takmer 

neobjavoval liberálny argument o tom, že má byť umožnená rovnosť príležitostí, nie 

rovnosť výsledkov a že voliči majú právo hlasovať podľa svojej voľby.  
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Zástancovia parity sa tiež delili do troch hlavných skupín. Diferencialistické 

feministky tvrdili, že ženy a muži sú rozdielni od prírody. Ženy majú odlišné hodnoty, 

záujmy, starosti a skúsenosti ako muži a tieto hodnoty boli vylúčené z verejnej sféry. 

Druhú skupinu tvorili „proparitní republikáni“, ktorí vychádzajú z duality medzi ženami 

a považujú ju za sociálnu konštrukciu, ktorá je postavená na pohlavnej rozdielnosti.85 

Obsah rodových rolí sa mení s dejinami a civilizáciami, ale rozdelenie ľudstva na 

mužov a ženy a duálna štruktúra rodovej identity ako takej sú univerzálne. Proparitní 

republikáni chcú preto nechať splynúť dualizmus ľudstva s univerzalizmom francúzskej 

republikánskej tradície. Tento argument bol rozšírený medzi akademikmi, feministkami 

všetkých generácií, radovými občanmi a mal veľký vplyv medzi politikmi. Treťou 

skupinou boli „pragmatickí rovnostári“.86 Tí považovali paritu skôr za nástroj, než za 

princíp a boli skeptickí k pohlavnej rozdielnosti. Podľa nich sú muži a ženy rozdielni, 

ale táto rozdielnosť nemá sama o sebe význam v politických záležitostiach. Väčšina 

z nich tvrdila, že parita má pozitívny význam, iba pokiaľ je kombinovaná s bojom proti 

inej forme diskriminácie.   

Na základe vyššie spomenutej debaty v spoločnosti sa dajú nájsť hlavné rozpory 

medzi oboma skupinami, aj v rámci danej skupiny. Jedným z rozporov medzi 

stúpencami a odporcami parity bola tzv. reprezentácia spoločnosti. Podľa teórie 

reprezentácie by mala reprezentácia odrážať zloženie spoločnosti, to znamená že tam 

budú zástupcovia podľa pohlavia, rasy, ale aj náboženstva. Podľa podporovateľov parity 

by teda ženy mali mať rovnaký podiel, aký tvoria v spoločnosti, teda 50 %. Odporcovia 

teórie reprezentácie však používali argument, že ženy netvoria homogénnu skupinu, 

pretože všetky ženy nemajú rovnaké záujmy a skúsenosti a viac žien v parlamente 

nemusí mať nutne vplyv na životy všetkých žien. Ženy tiež môžu presadzovať v politike 

program danej politickej strany a nie svoje záujmy.   

Okrem toho tu boli ďalšie rozpory medzi podporovateľmi a odporcami parity 

a to ten, či je lepšie slovo rovnosť, alebo parita, teda rozdiel medzi pojmom egalité 

a parité. Vo francúzskej spoločnosti sa nakoniec ujal termín parité, ktorý lepšie 

vystihovala rovnosť medzi pohlaviami. 
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2. Politická debata a uzákonenie zákonov parity 
 

Kapitola politická debata sa skladá z dvoch častí. Prvá ukazuje, ako sa k zákonom 

stavali politické strany- Socialistická strana, republikánska RPR, Strana Zelených 

a Národný front. V tejto časti sa nachádza stručná charakteristika skúmaných 

politických strán, ich úloha v debate o zákonoch parity a predvolebný program strán vo 

voľbách do Národného zhromaždenia v roku 1997. Druhá časť skúma parlamentnú 

debatu, ktorá mapuje, čo predchádzalo samotnému prijatiu zákonov a následne 

legislatívny proces prijatia zákonov parity.  

V roku 1995 vytvoril prezident Chirac Observatórium pre paritu, ktorú viedla 

gaullistická poslankyňa Roselyne Bachelot a známa feministická právnička Gisèle 

Halimi. Vo voľbách do Národného zhromaždenia v roku 1997 zaviedol Jospin 30 % 

kvótu pre ženy na kandidátkach v Socialistickej strane, čo tiež prispelo k jeho 

volebnému úspechu. Jospin tiež sľúbil, že navrhne zmenu ústavy, pokiaľ sa stane 

premiérom, čo aj splnil.87 Lionela Jospina ovplyvnila v otázke parity aj jeho žena, 

filozofka a feministka Sylviane Agacinski, ktorá zohrala dôležitú úlohu v debate 

o parite. Po tom, čo sa Jospin stal premiérom, navrhol, aby sa štátnou tajomníčkou pre 

práva žien stala feministická historička a filozofka Geneviève Fraisse a aby pripravila 

reformu. Pravica prijala návrh na zmenu ústavy, aby nevyzerala staromódne. Dodatok 

k ústave bol prijatý s určitými zmenami po roku intenzívnych diskusií a po dočasnom 

odpore Senátu. Národné zhromaždenie chcelo pozmeniť článok o zvrchovanosti, čím by 

bolo možné uzákoniť paritu prostredníctvom zákona upravujúceho voľby. Senát ale 

chcel upraviť len ústavný článok týkajúci sa politických strán s cieľom podporiť paritu 

prostredníctvom financovania politických strán z verejných prostriedkov. Výsledkom 

bol kompromis, ktorý zmenil oba ústavné články. K dosiahnutiu dohody prispel aktívne 

Chirac aj Jospin. V texte dodatku sa neobjavilo slovo parita, len slovo rovnosť, parita 

však bola zmienená v dôvodovej správe. Ústavný dodatok ale zmieňuje len politickú 

sféru.  

                                                 
87 „Histoire et enjeux de la loi sur la parité”. Revue Projet. Cit 18. december 2016. 

http://www.revue-projet.com/articles/2005-4-histoire-et-enjeux-de-la-loi-sur-la-parite/. 
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Francúzsky parlament schválil zákony parity po rozsiahlej národnej diskusii na túto 

otázku. Aby bola ústavná zmena prijatá, museli text schváliť oddelene Národné 

zhromaždenie aj Senát a potom znova schváliť na spoločnom zasadaní, pričom na 

schválenie musel byť dosiahnutý súhlas 60 % väčšiny. V skutočnosti ale bola 

dosiahnutá takmer jednohlasnosť- za zákony parity hlasovalo 94 % členov parlamentu. 

Výsledky boli prekvapujúce vzhľadom na fakt, že Francúzsko dovtedy podstatne 

zaostávalo za inými západoeurópskymi krajinami v počte žien v politike. Obe hlavné 

politické strany- Socialistická strana a vtedajšia republikánska strana Rassemblement 

pour lá République (RPR) kvóty na volebných kandidátkach podporovali. 

 

2.1. Politické strany 

 

Politické strany sa k zákonom parity stavali rôzne. U Socialistickej strany sa 

prvý návrh povinných kvót pre ženy na kandidátnych listinách objavil už vo volebnom 

programe v roku 1981, kým u Národného frontu sa neobjavil vôbec. Táto podkapitola 

stručne charakterizuje vybrané politické strany, ich ideológiu a následne ich úlohu 

v debatách o zákonoch parity.  

 

Socialistická strana 

  

Socialistická strana vo Francúzsku je ľavicovo orientovaná strana a tak mala 

tradične blízko k presadzovaniu rovnosti medzi mužmi a ženami. V debatách 

o zákonoch parity zohrali socialisti dôležitú úlohu. Bola to hlavne zásluha 

socialistického premiéra Lionela Jospina, ktorý tento zákon pomohol presadiť. Aktivisti 

zo Socialistickej strany chceli presadiť volebné kvóty pre ženy už v roku 1973.88 Chceli 

zaistiť aspoň minimálnu prítomnosť žien na vedúcich postaveniach na kandidátkach.  

Socialisti už v roku 1974 stanovili kvótu 10 % žien na všetkých úrovniach strany a aj na 

volebnej kandidátke.89 V tej dobe ešte nediskutovali o možnosti zaviesť legislatívnu 

kvótu na národnej úrovni, ale len o zavedení kvóty vo vnútri politickej strany. V roku 

                                                 
88 „Le problème de la construction du quota | Faut-il des quotas en faveur des femmes ?” Cit 18. 

december 2016., http://controverses.mines-paristech.fr/public/promo13/promo13_G25/  

89 Ibid.  
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1978 sa  kvóta zvýšila z 10 % na 30 %. Socialistická strana po prvýkrát prezentovala 

kvótu 30 % žien na kandidátkach v celonárodných voľbách.90  

Už v roku 1981 sa táto myšlienka objavila v predvolebnom programe 

prezidentského kandidáta Francoisa Mitteranda. V tretej časti programu s názvom 

Sloboda: Ženy a rovnosť občanov sa v bode číslo 47 objavil prísľub, že ženy budú 

tvoriť aspoň 30 % na volebných kandidátkach vo voľbách do Národného zhromaždenia, 

regionálneho zastúpenia a v komunálnych voľbách v okrskoch, kde je aspoň 9 000 

a viac voličov.91 Rovnosti mužov a žien sa venovala aj samostatná časť volebného 

programu s názvom: Rovné práva pre ženy (Des droits égaux pour les femmes). 

Socialistická strana tu sľubuje rovné príležitosti v zamestnaní v každej oblasti a rovnosť 

platov pre ženy. Pokusy o legislatívne zavedenie kvót ale narazili na odpor Ústavnej 

rady. Aktéri sa zamerali na novú otázku- otázku parity.  

Znova sa k otázkam parity vrátila pred voľbami v roku 1997, kedy Lionel Jospin 

zaviedol 30 % kvótu na kandidátkach pre ženy, čo prispelo k volebnému úspechu. V ich 

predvolebnom programe sa otázka parity objavuje len v krátkom odseku v štvrtej časti 

venovanej zmene demokracie. V rámci modernizácie francúzskeho politického života 

sľubujú, že v prípade ich zvolenia zaradia do ústavy článok o polovičnom zastúpení žien 

na kandidátkach, tzv. paritu.92 Po ich zvolení tento sľub aj splnili.  

 

Republikánska strana 

 

V 90. rokoch boli Republikáni združení v strane RPR- Rassemblement pour la 

république (Združenie pre republiku) pod vedením Jacquesa Chiraca. Táto pravicová 

strana vznikla v roku 1958 pod podobným názvom- Union pour la Nouvelle 

République, UNR, ktorá vychádzala z politiky gaullizmu. Strana menila názvy až do 

roku 1976, kedy ju pomenovali Rassemblement pour la république. V roku 2002 došlo 

k zlúčeniu strany RPR s novovzniknutou stranou Union pour la majorité présidentielle, 

neskôr premenovanou na Union pour un mouvement populaire- UMP. Táto strana sa 

                                                 
90 Ibid. 

91„Élections présidentielles, avril-mai 1981: 110 propositions du parti socialiste pour la France“, 

http://www.legrandsoir.info/110-propositions-du-parti-socialiste-pour-la-France.html. 

92 „Parti socialiste - Programme pour les élections législatives de 1997”. 

http://programmepolitique.free.fr/ps_1997.html. 
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vyznačuje ako stredopravicová politická strana, ktorá sa ideologicky hlási ku gaullizmu, 

konzervativizmu, liberálnemu konzervativizmu a kresťanskej demokracii. 

Čo sa týkalo zákonov parity, prezident Jacques Chirac tento návrh podporoval 

v rámci modernizácie politického života, strana RPR však dobrovoľnú kvótu pre ženy 

na svojich kandidátkach predtým nezaviedla. 

Pred parlamentnými voľbami v roku 1997 sa Republikánska strana stručne 

zmienila vo svojom volebnom programe, že podporuje rovný prístup žien ku všetkým 

voleným politickým funkciám.93 Tento bod zaradila do prvej časti programu, ktorý 

sa zaoberal efektívnejším štátom a modernizáciou politického života.  

 

Národný front 

 

Národný front (Front National- FN) je nacionalistická pravicová strana, ktorá 

vznikla vo Francúzsku v roku 1972. Založil ju Jean-Marie Le Pen, kontroverzná postava 

francúzskej politiky, ktorý bol jej predsedom až do roku 2011. Strana sa vyznačuje 

francúzskym nacionalizmom, tradicionalizmom, euroskepticizmom a odporom 

k imigrácii. Počas skúmaného obdobia nezískal Národný front takmer žiadne kreslá 

v Národnom zhromaždení, ani v Senáte. Napriek tomu sa strana postarala o prekvapenie 

v prezidentských voľbách v roku 2002, kedy sa Jean-Marie Le Pen dostal do druhého 

kola volieb. Po jeho odchode z predsedníctva strany tento post prevzala jeho dcéra 

Marine Le Pen. Strana sa odklonila od kontroverzných výrokov bývalého predsedu 

strany a  stala sa viac mainstreamovou.  

V 90. rokoch v dobe debaty o zákonoch parity mala strana len jedného poslanca 

v Národnom zhromaždení a to až od roku 1997. Do debát o parite tak strana nezasiahla 

a tejto téme sa nevenovala ani vo svojich volebných programoch. Pred voľbami v roku 

1997 sa otázka parity v predvolebnom programe Národného frontu neobjavila. V týchto 

voľbách strana získala jedno kreslo v Národnom zhromaždení. 

 

Strana Zelených   

 

                                                 
93 „RPR et UDF - Programme pour les élections législatives de 1997”. 

http://programmepolitique.free.fr/rpr_udf_1997.html. 
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Strana Zelených vznikla v roku 1984 pod názvom Les verts- Confédération 

écologiste, Parti écologiste a bola členom Európskej strany Zelených. Strana je 

ľavicovo orientovaná a bola súčasťou ľavicového bloku okolo Socialistickej strany. 

Zelení podporovali paritu medzi mužmi a ženami už od 80. rokov a stanovili si 

dobrovoľnú kvótu 50 % na všetkých vedúcich pozíciách v strane. Vo svojom volebnom 

programe pred voľbami v 1997 Zelení sľubovali, že zavedú ústavný článok, ktorý mal 

napraviť nerovnosť medzi počtom mužov a žien v politike.94 Tiež chceli zmodernizovať 

politický život vo Francúzku. Stranu Zelených viackrát viedla žena, ale táto strana si 

nikdy nezískala mnoho voličov a tak nezískala veľa kresiel v Národnom zhromaždení 

ani v Senáte.   

 

2.2. Politická debata 

 

Podkapitola politická debata mapuje debaty politikov a poslancov v Národnom 

zhromaždení pred schválením zákonov parity. V tejto debate sa nevyskytovali rozpory 

ako v spoločenskej debate ohľadne pojmov „parity“ a „rovnosti“ a ani ďalšie rozšírené  

argumenty pre a proti kvótam. Dominantnou časťou debaty bol vzťah rodovej rovnosti 

a rozvoj a modernizácia francúzskej demokracie95. Návrh zákona parity sa 

predovšetkým zameriaval na fungovanie a legitimitu demokratického systému. Podľa 

podporovateľov parity bola nerovnosť nielen medzi pohlaviami  zdrojom nefunkčného 

demokratického systému Francúzska. Pre oponentov však toto legislatívne opatrenie 

predstavovalo zjavné porušenie republikánskych princípov. Ich argumentom bolo, že 

toto opatrenie by nebolo v súlade s francúzskym republikanizmom a princípom 

univerzalizmu, ktorý zaručuje rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na ich pohlavie, 

rasu, alebo sociálne postavenie. Zákony parity by však podľa nich rozdeľovali politickú 

                                                 
94 „Législatives 1997 : Texte politique commun Verts - PS”. 

http://miroirs.ironie.org/socialisme/www.psinfo.net/elections/legislatives/1997/verts.ht

ml. 

95 Raevaara, Eeva. „Les débats sur les quotas en Finlande et sur la parité en France : des 

politiques du changement ?” Cahiers du Genre, č. 47 (01. november 2011): 169–96, s.170.  

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2009-2-page-169.htm. 
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reprezentáciu do rôznych kategórii a viedli by k rozpadu národa ako celku.96 

Podporovatelia parity tak stáli pred voľbou medzi republikanizmom a paritou, ale tiež 

použili republikanizmus na obhajobu svojich cieľov. Poslanci, ktorí podporili návrh 

tohto zákona, neodmietali univerzalizmus ako taký, ale tzv. „falošný univerzalizmus“, 

ktorý vylučoval ženy z politickej sféry v priebehu francúzskych dejín.97  

Keďže tieto opatrenia podporil nielen ľavicový premiér Lionel Jopsin, ale aj 

republikánsky prezident Jacques Chirac, nakoniec sa poslanci z pravicového aj 

ľavicového bloku na schválení zákonov parity zhodli. Hlavnou otázkou bolo, ako rôzne 

opatrenia na podporu rodovej rovnosti ovplyvnia princípy politickej reprezentácie 

a vzťah medzi politickými predstaviteľmi a občanmi.98 

Diskusie v Národnom zhromaždení, ktoré sa viedli v období schvaľovania 

a úpravy zákona sa zväčša týkali len detailov ohľadne podoby zákonov parity. Vyskytli 

sa tu len 2 podstatné rozpory- odmietnutie zmeny 3. ústavného článku Senátom 

a podozrenie o zmene volebného systému a to, že zákony parity sú len zámienka na túto 

zmenu.  

Čo sa týka Senátu, ten nechcel schváliť zmenu ústavného článku 3. Národné 

zhromaždenie chcelo zmeniť článok 3 ústavy, pretože chceli zákonom stanoviť, aby 

mali muži a ženy rovný prístup k voleným funkciám. Senát však nechcel zmeniť článok 

3, ale článok 4, teda chcel ponechať rozhodnutie na samotných politických stranách. 

Nakoniec bol pridaný dodatok k ústavnému článku 3, že zákon podporuje rovný prístup 

mužov a žien k voleným funkciám. V článku 4 bol pridaný dodatok o financovaní 

politických strán, ktorý hovoril o tom, že pokiaľ bude na volebnej kandidátke rozdiel 

medzi počtom mužov a žien viac než 5 %, dostanú strany finančné sankcie. Tie by sa 

strhávali z verejných príspevkov, ktoré politické strany dostávajú za počet hlasov vo 

voľbách a počet získaných kresiel. 

V diskusii sa však objavoval aj názor pravicových poslancov, ktorí sa obávali, že 

tieto zákony sú len zámienkou na zmenu celého volebného systému Francúzska tak, aby 

to bolo výhodné pre ľavicové strany. Do debaty sa zväčša zapájali poslanci 

Socialistickej strany, strany Zelených a Komunistickej strany, ktorí podporovali prijatie 

                                                 
96Ibid. 

97 Ibid. 

98 Ibid. 
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týchto zákonov. Pravicové strany boli mierne skeptické a zaujímala ich hlavne 

konkrétna podoba týchto zákonov a možné dôsledky.  

Táto časť popíše súhrn debaty, ktoré sa viedli v parlamente pred prijatím 

zákonov parity. Táto téma sa v parlamente objavovala buď ako samostatná téma na 

diskusiu, alebo len v krátkosti v rámci otázok na konkrétne osoby. V tejto časti sú teda 

popísané všetky debaty, ktoré sa na túto tému odohrali v parlamente. Je to podstatné 

nielen kvôli detailom, ako sa zákon postupne prejednával, ale aj kvôli tomu, akí 

poslanci a za aké politické kluby sa do debaty zapájali.  

 

18. novembra 1998 sa objavila otázka parity v časti venovanej otázkam. Otázku 

predložila v parlamentnej diskusii poslankyňa za stranu Zelených- Marie Hélène Aubert 

ohľadne Štátneho sekretariátu pre práva žien, ktorý podľa nej nevykazoval veľké 

výsledky, s výnimkou zákonov parity.99 Príkladom bolo podľa nej to, že poslanci neboli 

schopní priniesť zmeny ohľadne špecifickej situácie žien v diskusii o znížení pracovnej 

doby a iných. Prvá otázka mierila na to, aké úlohy boli zverené Nicole Péry ako 

tajomníčke Sekretariátu pre práva žien a samotnému sekretariátu. Druhá otázka sa 

týkala ústavnej zmeny, ktorá mala prijať zákon parity a priniesť rovnosť mužov a žien 

vo volených funkciách. Poslankyňu Marie Hélène Aubert zaujímalo, či budú tieto 

opatrenia účinne vykonávané. Socialistka Nicole Péry odpovedala, že sa sústredia najmä 

na 3 konkrétne oblasti- na rovnosť pohlaví v zamestnaní, na materstvo a na paritu v 

politike. Zároveň uviedla, že rozdiel v mzdách mužov a žien činil v tom období 27 % 

a stále je veľký rozdiel v profesijnom vzdelávaní.100 Nicole Péry ubezpečila poslankyňu 

Aubert, že sa otázkam budú dôkladne venovať.101  

 9. decembra 1998 sa otázka parity objavila znova v parlamentnej diskusii. 

Otázku položil José Rossi, pravicový poslanec a predseda Korzického zhromaždenia. 

Vyjadril sa, že Francúzsko zaostáva za ostatnými krajinami v otázke postavenia žien 

v politickej aj verejnej sfére. Podľa neho to je neprijateľné a ukazuje to na slabiny 

                                                 
99 Débats parlementaires, Des séances du mercredi 18 novembre1998, s. 9162 

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/089.pdf   

100 Ibid. 

101 Ibid. 
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francúzskej demokracie.102 Nezávislí a demokratickí liberáli by podľa neho mali 

podporovať rovný prístup mužov a žien vo volených funkciách, ale aj v ostatných 

oblastiach.103 Rossi povedal, že budú toto hnutie podporovať, ale majú právne výhrady. 

Pred prijatím nejakého stanoviska chcel poznať skutočné ciele zákona parity. Podľa 

neho by po prijatí ústavnej zmeny bolo zložité zladiť ju s väčšinovým volebným 

systémom.104 Rossi požadoval, aby sa premiér alebo členovia Socialistickej strany 

vyjadrili ku konkrétnym dôsledkom, ktoré očakávajú od zákona parity, pretože podľa 

Rossiho sa k tomu vláda dosiaľ nevyjadrila. Uznal že sú návrhu naklonení, ale musia 

vedieť všetky potrebné informácie.105 K otázke sa vyjadril premiér Lionel Jospin. Vláda 

podľa neho chcela, aby si ženy našli to správne miesto vo verejnom živote. Jospin 

potvrdil, že vláda má dôsledky premyslené a v rámci modernizácie verejného života vo 

Francúzsku sa chcú priblížiť k parite.106 Tento záväzok vlády bol potvrdený 8. marca 

1998, kedy návrh prijal francúzsky prezident. Text bol prijatý radou ministrov 17. júna 

a hovorilo sa v ňom o tom, že zákon určí podmienky, ktoré umožnia rovný prístup 

mužov a žien k voleným funkciám. Podľa Jospina je to zásadná reforma 50 rokov po 

získaní volebného práva pre ženy. Podľa neho bolo získanie volebného práva pre ženy 

zásluhou Charlesa de Gaulla, ale aj ľavicových strán, s čím však nesúhlasila skupina 

Republikánov.107 Jospin pokračoval, že hoci ženy tvoria polovicu populácie, v politike 

tvorili len 11 % poslankýň a 6 % senátoriek.108 Implementácia parity teda musí byť 

vynútená ráznymi krokmi. Svoju odpoveď dokončil tým, že počíta so zavedením do 

volebných systémov, ale v žiadnom prípade to neberie ako zámienku na zmenu 

volebného systému, najmä nie v parlamentných voľbách.109  

 15. decembra 1998 bola na 2. parlamentnom zasadaní 3. časť programu 

vyhradená diskusii o ústavnej zmene ohľadne rovnosti mužov a žien. Debatu začal 

predseda zhromaždenia Michél Péricard. V úvode podotkol, že v tom období bolo vo 

                                                 
102 Débats parlementaires, Des séances du mercredi 9 decembre 1998, s. 10 234 

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/113.pdf. 
103 Ibid. 

104 Ibid. 

105 Ibid.  

106 Ibid. 

107 Ibid. 

108 Ibid. 

109 Ibid. 
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vláde viac žien, než mužov. Slovo predal ministerke spravodlivosti Elisabeth Guigou. 

Tá predstavila ženy, ktoré najviac prispeli k tvorbe novej ústavnej zmeny, ako napríklad 

Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber, Anne Le Gall, alebo Antoinette 

Fouque.110 Podľa nej modernizácia francúzskej demokracie nevyžadovala len ústavnú 

reformu, ale aj výraznú kultúrnu zmenu. Toto opatrenie ale umožní Francúzkam zapojiť 

sa do verejného života bez prekážok. Guigou spomenula, že pred poslednými voľbami 

sa Francúzsko radilo s počtom 6 % žien v parlamente až za krajiny ako Rwanda alebo 

Sýria.111 Richard Cazenave za stranu RPR jej vytkol príbehy, ktoré im predkladá a jeho 

kolega zo strany RPR Jean-Luc Warsmann dodal, že to sú sektárske čísla.112 Ministerka 

spravodlivosti mu na to odpovedala, že demokracia má byť odrazom spoločnosti a niet 

divu, že politika je tak vzdialená bežným občanom, z ktorých viac než polovicu tvoria 

ženy, keď ženy nemajú prístup k voleným funkciám.113 Podľa nej sa v debate o parite 

stretli veľké mená francúzskeho spoločenského života. Hoci niektorí argumentovali, že 

by myšlienka parity spochybnila tradičnú predstavu o rovnosti a priniesla by pozitívnu 

diskrimináciu, ku ktorej by sa mohli pridať ďalšie menšiny na základe rasy, náboženstva 

alebo jazyka, Guigou s tým však nesúhlasila. Republikán Robert Pandraud podotkol, že 

nemôžu feminizovať verejné osoby. Ďalší Republikán Didier Julia predniesol názor, že 

sa vytvára zvýhodnenie pre ženy, čo vytvára rozdiely medzi pohlavím. Kvóty podľa 

neho nepodporujú demokraciu.114 Socialistická poslankyňa Dominique Gillot to 

považovala za smiešne.  

 Znovu sa k téme vrátili po prestávke v 3. zasadaní v ten istý deň. Tu sa poslanci 

vyjadrovali k jednotlivým častiam zákona. Výsledkom bolo hlasovanie, kedy počet 

zodpovedných hlasujúcich bol 83 a 82 hlasovalo za prijatie textu zákona. Schválili teda 

zmenu ústavného článku 3, ktorý obsahoval rovný prístup žien a mužom k voleným 

fukciám.  

 Znova sa otázka parity krátko objavila v parlamentných debatách 26. januára 

1999 na druhom zasadaní.115 Komunistická poslankyňa Muguette Jacquaint položila 

                                                 
1102e séance du mardi 15 décembre 1998, s. 10 496 

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/119.pdf 
111 Ibid. 

112 Ibid. 

113 Ibid., s.10 497. 

114 Ibid, s. 10 508. 

115 2e séance du mardi 26 janvier 1999, s. 370. 
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vláde otázku ohľadne parity. V úvode predniesla, že parita sa stala súčasťou francúzskej 

spoločnosti a je to zásluhou feministických a ženských hnutí. Senát, ktorý bol zväčša 

pravicový, ale vrátil text späť s tým, že parita je výhradná zodpovednosť politických 

strán. Chcel teda pozmeniť článok 4 o politických stranách namiesto článku 3. Jacquaint 

chcela preto vedieť plány vlády na zlomenie odporu senátu. Odpovedala ministerka 

spravodlivosti Elisabeth Guigou. Vláda podľa nej bude robiť všetko čo je v jej silách, 

aby návrh prešiel.  

 Hneď na druhý deň sa v rámci otázok pre vládu objavila parita znova. Tento krát 

sa pýtala Socialistická politička Martine Lignières-Cassou ministerky spravodlivosti 

Guigou. Najprv vyjadrila svoj hnev kvôli neprijatí ústavnej zmeny v Senáte. Ženské 

práva sú podľa nej výhra a nie je to nič od začiatku dané. Koncept univerzalizmu podľa 

nej môže posilniť mužskú nadvládu.116 Chcela vedieť, či ústavná zmena článku 3 má 

rovnaký význam aj pre Národné zhromaždenie. Ministerka spravodlivosti odpovedala, 

že argumentom Senátu bolo, že tento projekt by napádal všeobecné princípy. Tiež by 

podľa nich zmena mohla mať dopad na to,  že pokiaľ by mali zvláštne práva ženy, 

mohli by ich chcieť aj iné menšiny.117 Vláda by podľa Guigou mala trvať na svojom 

postoji.  

 2. februára sa na zasadaní parlamentu znova obrátil na vládu poslanec strany 

Zelených Yves Cochet s otázkou parity. V úvode spomenul, že v roku 1982 vrátila 

Ústavná rada zákon stanovujúci kvóty pre mužov a ženy a odvtedy sa vo Francúzsku 

takmer nič nezmenilo.118 Reagoval tak na rozhodnutie Senátu. Chcel vedieť, či 

v prípade zablokovania zákona vypíše premiér referendum. Odpovedala ministerka 

spravodlivosti, že Senát zmenil text, ktorý schválil parlament. Senát podľa nej naďalej 

podporuje zmenu článku 4, aby si politické strany mohli zvoliť sami.119 Odpoveď 

uzavrela, že text by sa mal vrátiť k druhému čítaniu pred Národným zhromaždením 16. 

februára a do Senátu 4. marca.  

 11. februára sa konala znova parlamentná diskusia. Poslanci diskutovali 

o návrhu Laurenta Fabiusa o Zriadení komisie pre práva žien a rovné príležitosti medzi 

                                                                                                                                               
http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/139.pdf. 
116Des séances du mercredi 27 janvier 1999, s.457  http://archives.assemblee-

nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/141.pdf. 
117 Ibid. 

118 2e séance du mardi 2 février 1999, s. 704   

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/147.pdf. 
119 Ibid. 
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mužmi a ženami.120 Socialistický politik Jacques Floch riešil zamestnávanie žien. 

Okrem nízkeho počtu žien v parlamente a v Senáte ich bolo málo aj vo vyššej štátnej 

správe.121 To všetko má vplyv na ich príjmy. Preto niekoľko poslancov a senátorov 

predložilo návrh na vytvorenie Delegácie pre práva žien a rovných príležitostí pre 

mužov a ženy s cieľom riešiť problematiku legislatívneho procesu.122 Hlavná úloha tejto 

delegácie mala byť pravidelne informovať parlament. Mali pripravovať správy 

a odporučenia, čo by sa dalo zákonom zlepšiť. Namiesto slova parita chcel Floch v tejto 

súvislosti používať skôr termín rovnosť. Podľa Martine Lignières-Cassau by táto 

delegácia mala byť rovnako ako aj Observatórium pre paritu pomocným nástrojom 

k rozhodnutiam vlády.123 Republikán Pierre-Christophe Baguet potvrdil, že jeho strana 

bude podporovať vznik týchto delegácii.124 Poslankyňa za skupinu Radikálnych, 

občanov a Zelených Chantal Robin-Rodrigo povedala, že stále je v spoločnosti veľa 

nerovností a preto by si priala, aby senátori zákon o parite nezablokovali.125 Radikálna 

ľavica teda podporila tento návrh. Tiež hlavné politické hnutia tento návrh podporili.  

16. februára 1999 sa na druhom zasadnutí parlamentu objavila otázka žien vo 

vyššej štátnej správe v rámci otázok pre vládu. Pravicová politička Michèle Alliot-

Marie sa spýtala premiéra Jospina, prečo je vo vyššej štátnej správe menovanej vládou 

len 10 % žien.126 Premiér Lionel Jospin odpovedal, že Socialistická strana dobrovoľne 

podporuje rovnosť mužov a žien, ale v iných oblastiach čelia prekážkam. Ženy podľa 

neho neboli nominované do vysokých funkcií v štátnej správe preto, lebo väčšinou o to 

sami nemajú záujem, napríklad kvôli rodine. Jospin by preto chcel podporiť ich záujem 

o tieto funkcie.127 V druhej časti zasadnutia sa konala oficiálna debata o druhom texte 

ústavnej zmeny článku 3. Debatu otvorila ministerka spravodlivosti Elisabeth Guigou 

tým, že spomenula námietky Senátu ohľadne prvého textu zákona. Senát chcel nechať 

postavenie žien a mužov na politických stranách, aj keď pripustil, že pravidlá 

                                                 
1201re séance du jeudi 11 février 1999, s. 1247  

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/159.pdf. 
121 Ibid. 

122 Ibid. 

123 Ibid. 

1241re séance du jeudi 11 février 1999, s.1251 

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/159.pdf. 
125 Ibid. 

126 http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/163.pdf 

127 Ibid. 
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financovania strán by mohli pomôcť k uplatňovaniu tejto zásady.128 Guigou sa vyjadrila, 

že je šokujúce ponechať rozhodnutie o rovnosti mužov a žien na politických stranách, 

ktoré sami môžu za súčasnú nízku účasť žien v politike.129 Republikánska poslankyňa 

Marie-Jo Zimmermann potvrdila, že nerovnosť medzi mužmi a ženami je treba podporiť 

legislatívnou úpravou, pretože prirodzene to nevymizne.130 Republikáni podľa nej ale 

nepodporia to, aby táto ústavná zmena zmenila volebný systém.  

 10. marca 1999 sa vrátil text s úpravami Senátu k tretiemu čítaniu na prvom 

zasadnutí parlamentu. Ministerka spravodlivosti Elisabeth Guigou začala zasadanie 

informáciou o tom, že Senát 4. marca schválil text druhého čítania o úprave ústavného 

článku 3. Text bol prijatý 289 hlasov pre, zatiaľ čo proti bolo len 8 senátorov.131 Senát 

sa vrátil k článku 3 navrhnutého vládou po dohode s prezidentom republiky. Zákon by 

mal určiť podmienky, za ktorých bude prebiehať rovný prístup k mužom aj ženám. 

Podľa Guigou by financovanie politických strán mohlo byť jedným z prostriedkov, 

ktorým dosiahnu paritu.132 Na zasadnutí sa už len prejednávali formálne úpravy, ktoré 

určil Senát a ústavná zmena bola bez pripomienok schválená. 

 

Z popísaných debát je zrejmé, že tieto debaty neodzrkadlovali všeobecnú 

spoločenskú debatu, teda poslanci nediskutovali o rôznych feministických teóriach 

o tom, či sú si ženy a muži rovní a či je teda potreba nastoliť nejaké legislatívne zmeny. 

Politici brali zákony parity ako modernizáciu francúzskej demokracie. Podľa zástancov 

tohoto zákona bolo potrebné, aby bolo v politike viac žien. S týmto sa v podstate 

stotožnili skoro všetci zúčastnení poslanci z rôznych politických klubov. Bol to 

napríklad argument Lionela Jospina v parlamentnej debate 9. decembra 1998, kedy 

Jospin povedal že „hoci ženy tvoria polovicu populácie, v politike tvorili len 11 % 

poslankýň a 6 % senátoriek.133 V parlamentnej diskusii 15. decembra 1998 použila 

podobný argument ministerka spravodlivosti Elisabeth Guigou, keď povedala že 

                                                 
128 2 séance du mardi 16 février 1999, s. 1447 

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/163.pdf. 
129 Ibid. 

130 Ibid, s. 1455. 

131Des séances du mercredi 10 mars, 1999, s. 2225, http://archives.assemblee-

nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/182.pdf.  
132 Ibid. 

133 Débats parlementaires, Des séances du mercredi 9 decembre 1998, s. 10 234 

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/113.pdf 
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„demokracia má byť odrazom spoločnosti a niet divu, že politika je tak vzdialená 

bežným občanom, z ktorých viac než polovicu tvoria ženy, keď ženy nemajú prístup 

k voleným funkciám.134 16. februára 1999 sa pravicová poslankyňa Michèle Alliot-

Marie pýtala na to, prečo je vo francúzskej štátnej správe len 10 % žien, oproti 

postaveniu v spoločnosti to teda bolo veľmi málo.  

 V debátách sa potom spomínal najmä odpor Senátu k zmene ústavného článku 3 

namiesto článku 4. Bol tu vidieť rozpor medzi ľavicovou vládou a pravicovým 

Senátom, pretože pravicoví senátori to chceli ponechať na rozhodnutí politických strán 

a nechceli to vynucovať zákonom a sankciami. Socialisti, strana Zelených a Komunisti 

to však chceli podporiť zákonom, pretože tvrdili, že za nízky počet žien v parlamente 

môžu politické strany, ktorí dovtedy veľa žien nenominovali. Ukázalo sa teda, že hoci 

Republikáni boli stotožnení s myšlienkou na vyšší počet žien v politike, chceli o tom 

rozhodovať sami ako politická strana. Prezident Jacques Chirac však tieto zákony 

podporil.  

 

2.3. Schválenie zákonov 

 

Prvý oficiálny návrh ústavnej zmeny bol predložený 18. júna 1998 a podpísaný 

prezidentom republiky Jacquesom Chiracom, premiérom Lionelom Jospinom 

a ministerkou spravodlivosti Élisabeth Guigou.135 Zdôvodnením bolo, že účasť žien 

v politickom živote je veľmi nízka a je dôležité podporiť ju vhodnými opatreniami. Táto 

snaha by nemala byť obmedzená len na oblasť verejného života, ale aj na ďalšie oblasti. 

Preskúmanie návrhu zákona sa uskutočnilo 2. decembra 1998 a preskúmanie dodatkov 

k nemu 15. decembra 1998. Návrh bol schválený Národným zhromaždením 15. 

decembra 1998.136 Po ňom bol návrh predložený Senátu, ktorý ho po prvom čítaní 

s úpravami schválil 26. januára 1999. Senát upravil navrhnutý ústavný článok 4 dvoma 

bodmi. Prvým bol rovný prístup žien a mužov ku všetkým volebným mandátom a 

voleným funkciám. Druhý bod stanovil, že pravidlá financovania politických strán 

                                                 
134 2e séance du mardi 15 décembre 1998, s. 10 497 

http://archives.assemblee-nationale.fr/11/cri/1998-1999-ordinaire1/119.pdf. 
135 „N° 985 - Projet de loi constitutionnelle relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes”. 
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136 „Egalité entre les hommes et les femmes”. http://www.assemblee-
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prostredníctvom verejných finančných prostriedkov by mohli pomôcť k cieľom, ktoré 

sú uvedené v predchádzajúcom bode.137 Návrh zákona s úpravami Senátu sa dostalo 

k druhému čítaniu pred Národnom zhromaždením.  

11. februára 1999 sa v parlamente uskutočnila diskusia o o zriadení Delegácie 

pre práva žien a rovnosť príležitostí pre mužov a ženy. Diskusiu viedol Yves Cochet, 

poslanec za stranu Zelených. Jacques Floch povedal, že ženy nemajú rovný prístup 

k verejným funkciám ako muži- podľa neho ženy tvorili len 11 % poslancov a 6 % 

senátorov. Len 11 žien boli veľvyslankyne a hoci 57 % štátnych zamestnancov tvorili 

ženy, len 13 % bolo vo vyššej štátnej správe.138 Nicole Péry, štátna tajomníčka pre 

práva žien a odbornú prípravu predložila návrh, aby vznikli dve parlamentné delegácie- 

jedna by sa venovala právam žien a druhá rovným príležitostiam.139  

16. februára 1999 bol návrh zákona o rovnosti žien a mužov s úpravami Senátu 

schválený Národným zhromaždením s pripomienkami.140 Podľa úprav mal zákon 

určovať podmienky, za akých bude prebiehať rovnosť žien a mužov k voleným 

mandátom. Upravený návrh sa tak dostal znova pred Senát k druhému čítaniu 4. marca 

1999. Senát vykonal formálne úpravy článkov zákona a ten tak išiel k tretiemu čítaniu 

pred Národne zhromaždenie. V treťom čítaní bol zákon bez úprav schválený Národným 

zhromaždením.  

28. júna 1999 sa uskutočnilo verejné hlasovanie o zmene ústavného článku 

o rovnosti žien a mužov. V Národnom zhromaždení hlasovalo 239 poslancov zo 

Socialistickej strany za schválenie zákona zo 251 Socialistov, 12 poslancov 

nehlasovalo. Zo strany RPR hlasovalo 109 poslancov pre zákon, proti boli 3 a zvyšní 

poslanci sa zdržali hlasovania, alebo sa nedostavili. Z parlamentnej skupiny, do ktorej 

patrili aj Zelení, hlasovali všetci 34 poslanci za zákon. V Senáte hlasovalo za zákon zo 

skupiny RPR 61 senátorov z celkového počtu 99, zo Socialistickej strany hlasovalo za 

zákon 76 zo 78 senátorov. Na schválenie zákona stačila 3/5 hlasov. Celkovo bolo 831 

hlasujúcich, pričom počet hlasov bol 783. Za prijatie zákonov bolo 741 hlasov141.  8. 

                                                 
137 Ibid. 

138 „Compte Rendu Analytique Officiel 99021109”. http://www.assemblee-

nationale.fr/11/cra/1998-1999/99021109.asp. 
139 Ibid. 

140 „Egalité entre les hommes et les femmes”. http://www.assemblee-

nationale.fr/11/dossiers/parite/lc99_569.asp. 
141 „Egalité entre les hommes et les femmes”. http://www.assemblee-
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júla 1999 teda formálne vznikol dodatok k francúzskej ústave, ktorý podporuje rovný 

prístup žien a mužov k voleným funkciám a stanovuje, že strany musia prispievať 

k vykonávaniu tejto zásady.142  

6. júna v 2000 bol schválený zákon, ktorý mohol určovať výšku finančnej 

podpory politickým stranám na základe dodržiavania zákonov parity v danom type 

volieb.143 Toto sa týkalo parlamentných volieb a časti senátnych volieb, kde sa volilo 

väčšinovým volebným systémom. V senátnych voľbách to platilo pre obvody, kde sa 

volili jeden alebo dvaja senátori. Vo voľbách s proporčným volebným systémom museli 

strany povinne postaviť 50 % žien na svojich kandidátnych listinách. Platilo to 

v Európskych voľbách, komunálnych voľbách, v regionálnych voľbách a v časti 

senátnych volieb v obvodoch s 3 a viac senátormi. V roku 2003 bol schválený dodatok, 

že vo voľbách s proporčným systémom hlasovania musia strany postaviť kandidátku, 

kde sa budú striedať v poradí ženy a muži.144 Chceli tak zabrániť tomu, aby boli ženy 

umiestnené na nevoliteľné miesta. 

 

3. Analýza volebných programov a kandidátnych listín 
politických strán- Voľby do Národného zhromaždenia 
 

Tretia kapitola analyzuje dodržiavanie zákonov parity jednotlivými politickými 

stranami a to počet žien na kandidátkach strán. Vo voľbách s proporčným hlasovaním- v 

komunálnych voľbách, regionálnych voľbách, voľbách do Európskeho parlamentu 

a v niektorých obvodoch v senátnych voľbách bolo paritné postavenie žien na 

kandidátkach určené zákonom. Na kandidátkach museli ženy tvoriť polovicu a na 

kandidátnych listinách sa v poradí kandidátov striedali ženy a muži. Parita bola preto 

                                                 
142 „Parité et égalité hommes-femmes : une réalité ? - Citoyenneté et démocratie Découverte des 

institutions - Repères - vie-publique.fr”. Text, 16. september 2014. http://www.vie-

publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/citoyennete-democratie/parite-egalite-

hommes-femmes-realite.html. 
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144 „Chronologie, Les droits des femmes. droits des femmes, egalite hommes femmes, histoire, - 

Politiques publiques - repères - vie-publique.fr”. Text, 25. jún 2015. http://www.vie-

publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/chronologie/. 
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dodržaná všetkými stranami. Vo voľbách do Národného zhromaždenia a v niektorých 

obvodoch vo voľbách do Senátu však bolo dodržiavanie parity ponechané na rozhodnutí 

politických strán. V prípade nízkej účasti žien na kandidátkach dostali strany finančnú 

sankciu, ktorú strhli z financovania politických strán. Analýza sa sústreďuje na voľby 

s dobrovoľnou kvótou na kandidátkach strán, teda na voľby do Národného 

zhromaždenia a časť volieb do Senátu. Zaujímavé však nie sú len samotné kandidátky 

volebných strán, ale aj to, či sa parita spomína v predvolebnom programe politických 

strán. Analýza ukazuje, koľko žien bolo zvolených za konkrétnu stranu. Kapitola ďalej 

popíše zloženie vlády v skúmanom období a aké posty získali ženy.  

Voľby do Národného zhromaždenia sa vo Francúzsku konajú každých 5 rokov, 

mesiac po prezidentských voľbách. V roku 2002 sa funkčné obdobie prezidenta zmenilo 

na 5 rokov oproti bývalým 7, aby sa zabránilo ďalšej kohabitácii, kedy je prezident 

z opačného politického tábora, ako vláda. Odvtedy bol teda premiér aj prezident 

z jednej politickej strany. Voľby do Národného zhromaždenia sa v skúmanom období 

konali v roku 2002, 2007 a 2012. Do roku 2002 bola vo vláde ľavicová Socialistická 

strana, ale v roku 2002 ich vystriedala pravicová UMP. Socialisti sa do vlády dostali 

znova až v roku 2012. Vo voľbách do Národného zhromaždenia sa volí v 577 

obvodoch, pričom z každého obvodu je volený jeden poslanec.   

 

3.1. Voľby do Národného zhromaždenia v 2002 

 

Voľby do Národného zhromaždenia sa konali 9. a 16. júna 2002. V týchto 

voľbách bolo celkovo 8600 kandidátov, čo bolo 3x viac než v predchádzajúcich 

voľbách. Voľby nasledovali krátko po prezidentských voľbách, v ktorých sa do druhého 

kola dostal kontroverzný kandidát za Národnú Frontu- Jean-Marie Le Pen. Nakoniec sa 

prezidentom opäť stal Republikán Jacques Chirac. V prvom kole volieb do Národného 

zhromaždenia bola volebná účasť 64 %, v druhom kole 60 %.145 Voľby vyhrala 

pravicová strana Union pour la majorité présidentielle- UMP, ktorá v prvom kole 

získala 33,30 % hlasov a v druhom 47,26 %.146 Premiérom sa stal predseda strany UMP 

Jean-Pierre Raffarin. Z celkového počtu 577 poslancov bolo zvolených 506 mužov a 71 

                                                 
145 „FRANCE: parliamentary elections Assemblée nationale, 2002”. http://www.ipu.org/parline-
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žien, ženy teda tvorili len 12,31 %.147 V prvom kole boli z 58 poslancov zvolené 4 ženy, 

zvyšok bol zvolený v druhom kole. V období od roku 2002 do volieb v roku 2007 sa 

vystriedalo v Národnom zhromaždení spolu 77 žien. Niektoré nahradili iných 

poslancov, ktorí sa vzdali mandátu počas tohto obdobia. 25 žien zastupovalo 

Socialistickú stranu, 44 zastupovalo UMP, 4 poslankyne patrili do Komunistickej 

strany, jedna za stranu UDF (Union pour la démocratie française) a 3 boli nezávislé.  

 
Socialistická strana 

 
V predvolebnom programe Socialistov z roku 2002 sa otázka parity nespomína. 

V šiestej časti s názvom Skutočne rovní, plnohodnotní občania, sa objavuje len prísľub, 

že „by sa malo bojovať proti slovám a činom, ktoré urážajú ženy a mladé dievčatá 

a prispievajú tak k ich sociálnemu vylúčeniu“.148 V tomto predvolebnom programe sa 

strana zamerala hlavne na zvýšenie počtu pracovných miest, nárast platov, ale aj na 

otázky bezpečnosti.149 Po úspešnom uzákonení zákonov parity už teda nové opatrenia 

neboli potrebné. Premiér Lionel Jospin kandidoval v prezidentských voľbách, no po 

neúspechu v prvom kole volieb ohlásil odchod z politiky. Stranu teda viedol do volieb 

nový predseda strany François Hollande. 

Vo voľbách do Národného zhromaždenia v 2002 postavila Socialistická strana 

na svojej kandidátke 34,6 % žien.150 Socialisti vo voľbách získali len 140 poslaneckých 

kresiel, čo bola strata od predchádzajúcich volieb o 115 miest.151 Zo zvolených 

poslancov tvorili ženy len 16,2 %. Dokopy sa za Socialistickú stranu vystriedalo 25 

poslankýň, čo bolo 17,86 %. Strana po týchto voľbách odišla na 10 rokov do opozície.  

 
Republikáni 

 

                                                 
147 Ibid. 

148 Programme du parti Socialiste pour lés élections législatives de 2002, 

http://programmepolitique.free.fr 

149 Ibid. 

150 „Elections législatives 2002 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2002-resultats-572069/. 

151 „FRANCE: parliamentary elections Assemblée nationale, 2002”. http://www.ipu.org/parline-

e/reports/arc/2113_02.htm. 
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V roku 2002 už Republikáni vstupovali do volieb pod stranou UMP- l´Union 

pour la majorité présidentielle. Pred parlamentnými voľbami v roku 2002 sa 

v predvolebnom programe republikánskej UMP neobjavil bod ohľadne parity, ani 

rovnosti žien. Objavila sa tu len veta o zriadení nezávislého správneho orgánu, ktorý by 

kontroloval, aby nedochádzalo k žiadnej forme diskriminácie (na základe pohlavia, 

rasy, náboženstva, atď.).152 Aj v prípade Republikánskej strany bola prioritou 

v programe bezpečnosť. V prezidentských voľbách kandidoval za republikánov Jacques 

Chirac, ktorý ich po druhý krát vyhral. Vo voľbách do Národného zhromaždenia viedol 

stranu UMP Jean-Pierre Raffarin, ktorý sa následne stal premiérom. 

V týchto voľbách do Národného zhromaždenia strana UMP voľby vyhrala, kedy 

z 577 miest v Národnom zhromaždení získala 357 miest. Strana ponúkla na svojich 

volebných kandidátkach len 19,6 % žien z celkového počtu kandidátov. Zo zvolených 

poslancov tvorili ženy len 10,7 %.153 Dokopy sa za stranu UMP vystriedalo 44 

poslankýň, čo bolo 12,32 %. Strana UMP tak postavila vládu, kde z 15 menovaných 

ministrov boli vo vláde len 3 ženy- Roselyne Bachelot-Narquin na poste ministerky pre 

životné prostredie a udržateľného rozvoja, Brigitte Girardin na poste ministerky pre 

zámorské územia a dôležitý post ministerky obrany získala Michèle Alliot-Maire.  

 
Strana Zelených 

 

Vo volebnom programe strany Zelených, ktorý sa volal Projekt víťazstva, sa 

otázka parity neobjavuje.154 V časti programu venovanému rovnosti píšu o tom, že chcú 

urobiť pokrok v otázke rovnosti v zamestnávaní mužov a žien.155  

Vo voľbách do Národného zhromaždenia ponúkla francúzska strana Zelených takmer 

vyváženú kandidátku, zloženú z oboch pohlaví. Ženy tu tvorili 49,8 %.156 Stranu viedla 

                                                 
152 „Union pour la majorité présidentielle (UMP) - Programme pour les élections 

législatives de 2002”. http://programmepolitique.free.fr/ump_2002.html. 
153 „Elections législatives 2002 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2002-resultats-572069/. 

154 Programme des Verts pour les élections legislatives de 2002,  

http://programmepolitique.free.fr. 

155 Ibid. 

156 „Elections législatives 2002 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2002-resultats-572069/. 
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žena- Dominique Voynet. Strana Zelených získala vo voľbách 3 kreslá do Národného 

zhromaždenia, čo bola oproti predchádzajúcim voľbám strata o 4 kreslá. Jedno kreslo 

získali v Bordeaux, zvyšné dve v Paríži. Za stranu Zelených sa však nedostala do 

Národného zhromaždenia žiadna žena.  

 
Národný front 

 

Pred voľbami v roku 2002 nebol v programe Národného frontu zaradený bod 

ohľadne parity, ani o žiadnej diskriminácii. Volebný program s názvom Identite sa 

venoval najmä téme ochrany rodiny, školstvu, kontrole imigrácie a vystúpeniu 

z Európskej únie.157  

Vo voľbách do Národného zhromaždenia v roku 2002 postavil Národný front 48,4 % 

žien na volebnej kandidátke.158 Strana však nezískala vo voľbách žiadne kreslo. 

 

3.2. Voľby do Národného zhromaždenia 2007 

 

Voľby do Národného zhromaždenia sa konali 10. a 17. júna 2007. Volebná 

účasť bola v prvom kole 60,42 % a v druhom kole 59,99 %.159 Po voľbách bolo 

v Národnom zhromaždení 470 mužov a 107 žien, čo bolo 18,54 %.160 Dokopy sa 

v Národnom zhromaždení vystriedalo 116 žien, z toho za Socialistov 59 žien, za UMP 

52, za stranu Zelených jedna žena, za Komunistickú stranu 3 ženy, za Parti de Gauche 

jedna žena a Nezávislé boli dve ženy.  

 

Socialistická strana 

 

Pred parlamentnými voľbami v roku 2007 sa znova spomína parita 

v predvolebnom programe Socialistickej strany. V štvrtej časti programu s názvom 

Demokratizácia a obnova našej republiky sa objavuje prísľub skutočnej parity mužov 

                                                 
157 „Front national (FN) - Programme pour les élections législatives de 2002”. 

http://programmepolitique.free.fr/fn_2002.html. 
158 „Elections législatives 2002 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2002-resultats-572069/. 

159 „IPU PARLINE database: FRANCE (Assemblée nationale) ELECTIONS IN 2007”. 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2113_07.htm. 

160 Ibid. 
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a žien vo všetkých typoch volieb. Kandidátka Socialistickej strany v prezidentských 

voľbách Ségolene Royal v roku 2007 vo svojom programe chcela presadiť rovnosť 

mužov a žien v zamestnaní.161  

V týchto voľbách do Národného zhromaždenia viedol stranu opäť François 

Hollande. Strana navrhla na volebné kandidátky 45,5 % žien.162 Socialisti získali tento 

krát 186 kresiel, čo bol nárast oproti predchádzajúcim voľbám o 46 miest. Strana však 

opäť zasadla do opozície. Medzi zvolenými poslancami bolo 26 % žien, oproti minulým 

voľbám to teda bol nárast o 10 %. Za volebné obdobie za Socialistickú stranu obsadili 

59 kresiel ženy, čo bolo 31,72 %.  

 

Republikáni 

 

V roku 2007 sa už strana volala Union pour la mouvement populaire a viedol ju 

Nicolas Sarkozy. V prezidentských voľbách kandidoval za republikánov Sarkozy, ktorý 

vyhral a stal sa na ďalších 5 rokov prezidentom. 

V máji 2007 po prezidentských voľbách vznikla dočasná vláda, ktorá trvala 

mesiac, až do nových parlamentných volieb. Vládu vymenoval novo zvolený prezident 

Sarkozy. Premiérom sa stal François Fillon a z 15tich menovaných ministrov bolo 7 

žien, takže dočasná vláda bola takmer rovnako genderovo vyvážená. Ženy zastávali 

posty ministra vnútra, ministra spravodlivosti, ministra školstva a výskumu, ministra 

zdravotníctva, mládeže a telovýchovy, ministra bývania a rozvoja miest, ministra 

poľnohospodárstva a ministra kultúry. 

Vo voľbách do Národného zhromaždenia viedol stranu UMP François Fillon. 

Tak ako aj v predchádzajúcich voľbách, tak aj v parlamentných voľbách v 2007 sa 

strana v predvolebnom programe parite ani rovnosti žien nevenovala. Strana sa 

v programe skôr venovala reforme imigračnej politiky.163 UMP sa však znova dostala 

do vlády a premiérom sa stal François Fillon. Republikáni v týchto voľbách získali len 

313 kresiel v Národnom zhromaždení, pričom od minulých volieb stratili 44 miest. Na 

                                                 
161 „Programme du Parti Socialiste pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2007 | 

Archives de l’hebdo des socialistes”. http://hebdo.parti-socialiste.fr/2007/05/14/762/. 

162 „Elections législatives 2007 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2007-resultats-572073/. 

163 „Nicolas Sarlozy : programme pour l’election presidentielle 2007 › Débat 2007, Engageons le 

débat”. http://www.debat2007.fr/index.php?id=lespropositionsde0. 
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volebných kandidátkach strany UMP bolo v roku 2007 len 26,7 % žien.164 Medzi 

zvolenými poslancami však tvorili ženy len 14,7 %. Dokopy sa za Republikánov 

vystriedalo v parlamente 52 žien.  

V roku 2007 prisľúbil Sarkozy vytvorenie paritnej vlády, kde by 50 % tvorili 

muži a 50 % ženy. Sľub uskutočnil len za dočasnej vlády premiéra Françoisa Fillona, 

ktorá trvala mesiac, kedy bolo vo vláde medzi ministrami 8 mužov a 7 žien.165 Po 

voľbách v roku 2007 boli medzi 16 menovanými ministrami 4 ženy- ministerka 

spravodlivosti, ministerka financií, ministerka školstva a výskumu a ministerka zdravia 

a športu.  

 

Strana Zelených 

 

V predvolebnej kampani v roku 2007 podporila strana Zelených celkovú rovnosť 

žien a mužov a chcela bojovať proti diskriminácii. Za stranu Zelených v tom roku 

kandidovala za prezidenta Dominique Voynet, ktorá však získala len 1,57 % hlasov. 

Strana ponúkla na kandidátke 50,4 % žien.166 Zelení získali 4 kreslá v Národnom 

zhromaždení, pričom jedno získala žena- Anny Poursinoff. Z počtu zvolených 

poslancov teda ženy tvorili 25 %. 

 

Národný front 

 

Ani v roku 2007 sa strana Národný front vo volebnom programe nevenovala 

genderovej otázke ani otázke rovnosti. Strana sa v programe sústredila na zdravotníctvo, 

sociálne zabezpečenie, imigráciu a iné.167  

                                                 
164 „Elections législatives 2007 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2007-resultats-572073/. 

165 Laurent, Samuel. „Gouvernement : ce qu’a promis François Hollande”. Le Monde.fr, 14. máj 

2012, sek. Politique. http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-

2012/article/2012/05/14/gouvernement-ce-qu-a-promis-francois-

hollande_1700608_1471069.html. 

166 „Elections législatives 2007 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2007-resultats-572073/. 
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Strana síce dodržala paritu, kedy ženy tvorili až 48,8 % kandidátov, ale znova nezískala 

žiadne poslanecké kreslo.168 

 

3.3.  Voľby do Národného zhromaždenia 2012 

 

Voľby do Národného zhromaždenia sa konali 10. a 17. júna 2012. Mesiac pred 

voľbami sa konali prezidentské voľby, ktoré vyhral socialistický kandidát François 

Hollande. Volebná účasť bola v prvom kole 57,23 %, kým v druhom klesla na 55,41 %. 

V týchto voľbách kandidovalo 6591 kandidátov, z čoho bolo 2641 žien, teda 40 

%.169 Z 577 miest získali ženy 155 kresiel, čo bolo 26,86 %.170 Ľavicové strany postavili 

spolu 44,8 % kandidátiek a pravicové 38,4 %171. Za ľavicové strany bolo zvolených 

36,7 % poslankýň, kým za pravicové len 12,8 %172.   

 
Socialistická strana 

 

V roku 2012 sa v predvolebnom programe Socialistov objavil bod o tom, že 

chcú posilniť paritu medzi mužmi a ženami173. Pred prezidentskými voľbami v roku 

2012 sa socialistický kandidát François Hollande venoval aj otázke parity. V zamestnaní 

                                                                                                                                               
167 LE PEN Jean-Marie. „Programme électoral de Jean-Marie Le Pen, président du Front 

national et candidat à l’élection présidentielle 2007, Text. http://www.lepen2007.fr, le 27 mars 

2007, http://discours.vie-publique.fr/notices/073001250.html. 

168 „Elections législatives 2007 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2007-resultats-572073/. 

169 „IPU PARLINE database: FRANCE (Assemblée nationale), Last elections”. 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2113_E.htm. 

170 Ibid. 

171 Lépinard, Éleonore, a Marylène Lieber. „The policy of gender equality in France: In-depth 

analysis for the FEMM Committee”. European Parliament, 2015, s.11. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510024/IPOL_IDA(2015)510024_

EN.pdf 

172 Ibid. 

173 „Programme Parti Socialiste (PS) | Idées et propositions du PS - Le programme”. 

http://www.sondages-election.com/programmes/programme-parti-socialiste.htm. 
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chcel presadzovať rovnosť mužov a žien a tiež rovnosť ich platov. Hollande sľúbil 

vydať zákon, na základe ktorého by firmy, ktoré nedodržiavajú rovnosť pohlaví, boli 

potrestané tým, že by im zrušili výnimky z príspevku na sociálne zabezpečenie.174 Tiež 

chcel obnoviť ministerstvo pre práva žien, ktoré by dohliadalo na dodržiavanie týchto 

opatrení.175 No najdôležitejším bodom bolo sprísnenie sankcií politickým stranám, ktoré 

nedodržujú zákony parity.176 Sprísnili by to odstránením príspevkov z verejných peňazí 

politickým stranám, ktoré nerešpektujú paritu.177 Hollande tiež prisľúbil zostavenie 

paritnej vlády, kde by polovicu tvorili ženy.178 Tento sľub po voľbách aj splnil.  

Po svojom zvolení za prezidenta odvolal Hollande vtedajšiu pravicovú vládu a 

dočasne ustanovil ľavicovú pod vedením premiéra Jeana-Marca Ayraulta. V tejto vláde 

bolo z 18 ministrov 9 žien. Ženy získali posty ministra spravodlivosti, sociálnych vecí 

a zdravia, ministra za rovnosť bývania a rozvoja, životného prostredia, udržateľného 

rozvoja a energetiky, kultúry, školstva a výskumu, ministra za práva žien, ministra pre 

reformy štátu, decentralizácie a verejných vecí a ministra športu.  

Vo voľbách do Národného zhromaždenia ponúkla Socialistická strana 45,3 % 

žien na kandidátnej listine.179 Strana získala 280 kresiel, čím sa stala víťazom volieb. 

Z toho 117 miest získali ženy. Premiérom sa stal predseda Socialistickej strany Jean-

Marc Ayrault, ktorý zostavil novú francúzsku vládu. Za Socialistickú stranu sa bolo 

z 20 poverených ministrov bolo 10 žien. Ženy zastávali posty ministerky spravodlivosti, 

zdravotníctva, ministerky pre rovné bývanie a plánovanie, zahraničného obchodu, 

kultúry, školstva a výskumu, ministerky za práva žien, ministerky štátnej reformy, 

                                                 
174 „Élection présidentielle 22 Avril 2012, François Hollande: le changement c´est maintenant: 

mes 60 engagements pour la France“, s. 20. www.francoishollande.fr. 

175 Ibid. 

176Ibid, s. 33. 

177„Comparez les programmes des candidats“ Le Monde.fr, 23. Marec 2012. 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/visuel/2012/03/20/comparez-les-

programmes-des-candidats-a-la-presidentielle-2012_1672519_1471069.html 

178 Laurent, Samuel. „Gouvernement : ce qu’a promis François Hollande”. Le Monde.fr, 14. máj 

2012, sek. Politique. http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-

2012/article/2012/05/14/gouvernement-ce-qu-a-promis-francois-

hollande_1700608_1471069.html. 

179 „Elections législatives 2012 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2012-resultats-572077/. 
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decentralizácie a verejných vecí, športu a post ministerky priemyslu, obchodu 

a cestovného ruchu. 

 

Republikáni 

 

Pred voľbami v roku 2012 sa vo volebnom programe prezidentského kandidáta 

Nicolasa Sarkozyho objavil prísľub, že „vláda bude pokračovať vo svojom boji proti 

diskriminácii na základe pohlavia, ktorý strana presadzuje už 5 rokov“.180 V tomto roku 

však strana prehrala voľby a odišla do opozície.  

Vo voľbách do Národného zhromaždenia v roku 2012 tvorili ženy na 

kandidátkach strany UMP 25,7 %, čo bol mierny pokles oproti predchádzajúcim 

voľbám.181 Strana stratila v Národnom zhromaždení väčšinu a po 10 rokoch išla do 

opozície. Republikáni získali len 194 kresiel, pričom oproti predchádzajúcim voľbám 

stratili 119 kresiel. Zo zvolených poslancov tvorili ženy 13,9 %. Za volebné obdobie sa 

vystriedalo v Národnom zhromaždení za republikánov iba 28 žien. Lídrom strany bol 

v týchto voľbách opäť muž- Jean-François Copé.  

 

Strana Zelených 

 

V roku 2012 už strana Zelených kandidovala pod novým názvom- EELV- 

d´Europe Ecologie des Vertes. Pod týmto názvom strana predstavila aj kandidátku na 

prezidenta- Evu Joly a Zelení nadviazali na jej volebný program. Jedným 

z predvolebných sľubov Evy Joly bol vznik ministerstva pre rovnosť žien a mužov.182 

V rámci rovnosti pohlaví strana požadovala, aby nebola poskytnutá žiadna štátna pomoc 

                                                 
180 „Comparez les programmes des candidats“ Le Monde.fr, 23. Marec 2012. 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/visuel/2012/03/20/comparez-les-

programmes-des-candidats-a-la-presidentielle-2012_1672519_1471069.html 

181  „Elections législatives 2012 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2012-resultats-572077/. 

182 „Projet 2012”. EELV | Europe Écologie – les Verts. http://eelv.fr/le-projet-2012-definitif/. 



   

 

54 

  

spoločnostiam, ktoré neponúkajú rovnaký plat ženám, ako mužom.183 Joly tiež chcela 

bojovať proti rodovým stereotypom.184 

Vo voľbách do Národného zhromaždenia v roku 2012 tvorili ženy 49,6 % kandidátov 

strany Zelených.185 Strana Zelených získala v týchto voľbách 17 kresiel, z toho 9 získali 

ženy.   

 

Národný front 

 

Od roku 2011 už strane Národný front predsedala Marine Le Pen, ktorá za ňu aj 

kandidovala v prezidentských voľbách v roku 2012. Strana sa odklonila od 

kontroverznej politiky bývalého predsedu Jean-Marie Le Pena a zmiernila niektoré 

výroky, zostala však naďalej nacionalistickou pravicovou stranou. V predvolebnom 

programe sa Marine Le Pen otázke parity vôbec nevenovala, ani otázke nerovnosti či 

diskriminácie iných skupín.186 

V roku 2012 strana predstavila na volebných kandidátkach 48,9 % žien.187 V týchto 

voľbách strana získala 2 kreslá, z ktorých jedno získala žena- Marion Maréchal- Le Pen. 

 

3.4. Zhrnutie 

 

 

 

Porovnanie počtu žien na kandidátkach politických strán vo voľbách do Národného 

zhromaždenia v %188 

                                                 
183 „Comparez les programmes des candidats“ Le Monde.fr, 23. Marec 2012. 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/visuel/2012/03/20/comparez-les-

programmes-des-candidats-a-la-presidentielle-2012_1672519_1471069.html 

184 Ibid. 

185 „Elections législatives 2012 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2012-resultats-572077/. 

186 „Le Projet du Front National (2012)”. FN - Front National. http://www.frontnational.com/le-

projet-de-marine-le-pen/. 

187 „Elections législatives 2012 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-legislatives-

2012-resultats-572077/. 
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Politické 

strany/rok 

2002 2007 2012 

Národný front 48,4 48,8 48,9 

Socialistická 

strana 

34,6 45,4 45,3 

Strana Zelených 49,8 50,4 49,6 

UMP 19,6 26,5 25,7 

 

V tabuľke je vidieť, že vo voľbách do Národného zhromaždenia teda paritu 

dodržal len Národný front a strana Zelených.  

Socialistická strana ponúkla v roku 2002 na volebných kandidátkach strany len 

34,6 % žien, v roku 2007 45,5 % žien a v roku 2012 45,3 %. V roku 2007 a 2012 

takmer dodržala paritu na kandidátkach. Čo sa týka zvolených žien, v roku 2002 bolo za 

Socialistickú stranu zvolených len 16,2 % žien, v 2007 26 % a v roku 2012 37,5 % žien. 

V prvých voľbách po uzákonení zákonov parity teda voliči uprednostnili mužov 

a zvolili len málo žien do parlamentu, kým o 5 rokov neskôr už ženy tvorili viac než 

tretinu poslancov.  

Na druhej strane Republikáni nezaznamenali väčší posun v parite na 

kandidátkach a ani republikánski voliči nezvolili veľa žien. Republikáni mali na 

kandidátkach v roku 2002 len 19,6 % žien, v 2007 26,5 % a v roku 2012 to nepatrne 

kleslo na 25,7 %. Na počet poslancov u Republikánov bolo zvolených v roku 2002 len 

10,7 % žien, v 2007 14,2 % a o 5 rokov neskôr tvorili ženy len 13,9 %.  

Strana Zelených ponúkla v roku 2002 kandidátku s 49,8 % ženami, v 2007 

tvorili ženy až 50,4 % a v roku 2012 49,6 %. Na počet zvolených poslancov tvorili ženy 

v strane Zelených v roku 2002 33,3 % poslancov, čiže celú tretinu, v roku 2007 to bola 

štvrtina a v roku 2012 to bola viac ako polovica.  

Národný front ponúkol v roku 2002 na volebných kandidátkach 48,4 % žien, 

v roku 2007 48,4 % a v roku 2012 48,9 % žien. Národný front teda zákony parity 

dodržal a vo všetkých voľbách ponúkol rovnaký počet žien, ako mužov. V rokoch 2002 

a 2007 však strana nezískala žiadne kreslo v Národnom zhromaždení. V parlamentných 

                                                                                                                                               
188 „Accueil - Data.gouv.fr”. https://www.data.gouv.fr/fr/. 
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voľbách v 2012 získala strana dve kreslá, ženy teda tvorili 50 % na počet zvolených 

poslancov za stranu.  

Politické strany sa otázke parity v predvolebných programoch príliš nevenovali. 

Vo voľbách do Národného zhromaždenia v roku 2002 nemala tento bod vo 

svojom programe žiadna zo skúmaných politických strán. V roku 2007 mala už tento 

bod v programe Socialistická strana a Strana Zelených. Socialisti sľubovali skutočnú 

paritu mužov a žien vo všetkých volených funkciách, kým Zelení chceli bojovať proti 

diskriminácii žien. Republikánsky kandidát Nicolas Sarkozy prisľúbil po voľbách 

vytvorenie paritnej vlády, čo však splnil len v prípade dočasnej vlády Françoisa Fillona, 

ktorá trvala len mesiac po voľbách. Národný front túto otázku do volebného programu 

nezaradil. V roku 2012 prisľúbili vo svojom programe Socialisti posilnenie parity medzi 

mužmi a ženami. Tiež chceli podporiť rovnosť žien a mužov vo firmách a nerovnosť 

vymáhať sankciami. Prezidentský kandidát François Hollande sľubil vytvorenie paritnej 

vlády, čo aj splnil. Republikánsky kandidát Nicolas Sarkozy vo svojich prejavoch 

povedal, že vláda bude pokračovať vo svojom boji proti diskriminácii žien. Strana 

Zelených vo svojom volebnom programe požadovala, aby štát nepodporoval 

spoločnosti, ktoré neplatia rovnaký plat ženám a mužom. Tiež chceli bojovať proti 

rodovým stereotypom a vytvoriť Ministerstvo pre rovnosť mužov a žien. Národný front 

sa tejto téme opäť nevenoval vo svojom volebnom programe. Dá sa teda povedať, že 

najviac sa otázke parity venovala v programe Strana Zelených. Na druhej strane 

Národný front tento bod nikdy nezaradil do svojho volebného programu. Republikáni 

sľubovali hlavne boj proti diskriminácii a paritnú vládu, čo sľubovali aj Socialisti. Tí 

navyše podporovali rovnosť žien a mužov v zamestnaní s možnosťou vymáhať sankcie 

za nedodržanie rovnosti. 

Čo sa týka zloženia vlády, tak iba Socialistická strana zložila paritnú vládu 

s rovnakým počtom žien a mužov. Ženy však získali len menej významné funkcie 

a najhlavnejšie posty si udržali muži. Republikáni postavili takmer paritnú vládu len 

v dočasnej vláde po zvolení Nicolasa Sarkozyho za prezidenta v roku 2007. Vláda 

s premiérom Françoisom Fillonom mala až 7 žien z 15 ministrov. Vláda však trvala len 

do vytvorenia oficiálnej vlády po voľbách do Národného zhromaždenia, kedy boli z 16 

vymenovaných ministrov len 4 ženy. V roku 2002 boli do vlády vymenované len 3 ženy 

z 16 ministrov. Dôležité však je, že významný post ministra obrany získala žena. 

Socialista François Hollande vo svojej predvolebnej kampani sľuboval paritnú vládu, 

ktorú dodržal, keď polovicu ministerských funkcií obsadili ženy. Ženy však stále 
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nedosiahli na dôležité posty predsedu  parlamentu, predsedu vlády, ministra zahraničia, 

alebo ministra obrany. V počte ministrov teda Socialistická strana vysoko prevyšuje 

Republikánov.  

 

 

4. Voľby do Senátu 
 

Táto kapitola predstaví voľby do francúzskeho Senátu, ktoré v skúmanom období 

prebehli v rokoch 2001, 2004, 2008 a 2011. Voľby do francúzskeho Senátu prebiehajú 

každé 3 roky a dĺžka mandátu francúzskeho senátora je 6 rokov. Do Senátu je volených 

348 senátorov.189 Pred rokom 2003 bolo volebné obdobie senátorov 9 rokov, pričom 

každé 3 roky sa menila tretina Senátu a voľby boli rozdelené na 3 skupiny- A, B a C. 

V roku 2003 však bol schválený zákon o skrátení funkčného obdobia senátorov na 6 

rokov a prvé voľby, kde sa menila až polovica Senátu boli v roku 2011. V roku 2000 

schválil parlament zákon o prechode na proporčný systém hlasovania v obvodoch s 3 

a viac senátormi. V obvodoch s jedným až dvoma senátormi zostal dvojkolový 

väčšinový volebný systém. Zákony parity teda platia pre obvody s 3 a viac senátormi, 

kde musia strany povinne dodržať rovnaký počet žien a mužov na kandidátkach. To 

dodržali všetky politické strany. Zaujímavé je však to, ako strany postavili kandidátky, 

pokiaľ nemali paritu prikázanú zákonom. Táto časť kapitoly preto analyzuje kandidátne 

listiny politických strán v obvodoch s väčšinovým volebným systémom. Tiež skúma 

počet zvolených žien v obvodoch s väčšinovým aj proporčným hlasovaním a počet 

zvolených žien celkovo.  

 

4.1. Voľby do Senátu 2001 

 

V roku 2001 sa konali voľby do Senátu a proporčným volebným systémom sa 

volilo v 18 volebných obvodoch, vrátane zámorského územia Reunion a zahraničných 

Francúzov. V 15 obvodoch sa volilo väčšinovým volebným systémom. V týchto 

                                                 
189 „Senators - Sénat”. http://www.senat.fr/lng/en/senators.html. 
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voľbách sa volilo 102 senátorov, teda tretina Senátu. Zo 102 zvolených senátorov bolo 

21 žien.190 Po voľbách v roku 2001 bolo v Senáte  285 mužov a 35 žien.191  

 
Socialistická strana 

 

Zákony parity boli Socialistickou stranou vo volebných obvodoch s proporčným 

hlasovaním dodržané. Vo volebných obvodoch, v ktorých sa hlasovalo väčšinovým 

volebným systémom ponúkla Socialistická strana z 21 kandidátov 4 ženy, čo je len 19 

%.192 Do druhého kola vo volebných obvodoch s väčšinovým volebným systémom sa 

dostalo 12 socialistov, zvolení boli dvaja- René Pierre Signe a Didier Boulaud. 

V proporčnom systéme získali Socialisti ďalších 5 miest, dokopy si tak polepšili o 7 

miest v Senáte. Socialisti získali v týchto voľbách spolu 29 kresiel, pričom 6 získali 

ženy.193 Zo 6 zvolených žien bolo teda 5 zvolených v obvodoch s proporčným 

hlasovaním, kde platili zákony parity a jedna vo väčšinovom dvojkolovom systéme.194  

 

Republikánska strana 

 

V roku 2001 dodržala strana zákony parity na kandidátkach vo volebných 

obvodoch v ktorých platil proporčný systém volieb. V ostatných volebných obvodoch, 

kde sa hlasovalo na základe väčšinového systému a na stranu tak neplatili zákony parity, 

nominovala strana na volebné kandidátky zo 14 kandidátov len jednu ženu. Za 

Republikánov bolo zvolených 26 senátorov, v týchto voľbách však stratili oproti 

predchádzajúcemu stavu 3 kreslá. Stále však mali v Senáte väčšinu s 96 senátormi.195 

                                                 
190„Élections sénatoriales 2001 – Résultats - Data.gouv.fr”. /fr/datasets/elections-senatoriales-

2001-resultats-572098/. 

191 „Liste des sénatrices - Sénat”. 

http://www.senat.fr/evenement/senatoriales_2001/s5/ren_lsenfemme_senat.html. 

192 Ženy na kandidátke Socialistov:Nadine Menn, Denise François, Jeanine Baye a Josette 

Durrieu 

193 Ženy zvolené za Socialistov:Michelle Andre, Monique Cerisier-ben-Guiga, Dinah Derycke, 

Josette Durieu, Odette Herviaux, Michèle San Vincente 

194 „Sénatoriales 2001 - Résultats par ordre alphabétique - Sénat”. 

http://www.senat.fr/evenement/senatoriales_2001/abc.html. 

195 „FRANCE: parliamentary elections Sénat, 2001”.  

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2114_01.htm. 
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Z 26 získaných kresiel obsadila jedno kreslo žena- Janine Rozier a to v obvode Loiret, 

kde sa volilo proporčným systémom.  

 

Strana Zelených 

 

Strana Zelených ponúkla vo obvodoch s väčšinovým volebným systémom 7 

kandidátov, z toho boli 3 ženy, čo je takmer polovica. Boli to Martine Marchand, 

Antoinette Gillet a Sophie Guignard196. Do druhého kola sa však žiadny z kandidátov 

strany Zelených nedostal. 197 V proporčnom hlasovaní však Zelení získali jedno kreslo 

a to získala žena Marie- Christine Blandin v severnom obvode.  

 

Národný front 

 

Strana vo voľbách s proporčným hlasovaním dodržala paritu. Čo sa týka volieb, 

kde sa volilo na základe väčšinového volebného systému, strana z 12 kandidátov 

nominovala na volebnú kandidátku len jednu ženu- Francine Commenge. Národný front 

však v tomto kole senátnych volieb nezískal žiadne kreslo. 

 

4.2. Voľby do Senátu 2004 

 

Senátne voľby v roku 2004 sa konali v 33 volebných obvodoch, pričom štyri 

z nich boli francúzske zámorské územia- Guadelope, Martinique, Saint Pierre et 

Michelon a Mayotte. V 20 volebných obvodoch sa volilo väčšinovým hlasovaním 

a v zvyšných 13 sa volilo proporčne. V týchto voľbách sa obmieňala tretina Senátu 

a voľby mali obsadiť 127 kresiel. 30. júla 2003 bol prijatý zákon o prijatí ďalších 25 

miest do Senátu s tým, že prvých 10 miest bolo pridaných už vo voľbách v roku 2004, 

ďalších 10 malo byť pridaných v roku 2008 a posledných 5 miest pridali vo voľbách 

2011. Zo 127 kresiel v Senáte získali 71 kresiel nováčikovia. Ženy získali 31 kresiel, čo 

                                                 
196 „Recherche - Data.gouv.fr”. http://www.data.gouv.fr/fr/search/?q=senat+election+2001. 

197 „Sénatoriales 2001 - Résultats par ordre alphabétique - Sénat”. 

http://www.senat.fr/evenement/senatoriales_2001/abc.html. 
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bolo 24 %.198 Po týchto voľbách už bolo v Senáte spolu 275 mužov a 56 žien, čo bolo 

16,92 %.199  

 
Socialistická strana 

 

Vo viacerých volebných obvodoch s proporčným hlasovaním bola Socialistická 

strana združená v Ľavicovej únii s ďalšími ľavicovými stranami, napríklad stranou 

Zelených. Na kandidátkach mali spolu presne 50 % žien, pričom muži a ženy sa 

v poradí striedali. Vo volebných obvodoch s väčšinovým volebným systémom ponúkla 

Socialistická strana z 37 kandidátov 7 žien. Do druhého kola sa dostali 4 ženy. Socialisti 

získali spolu 23,60 % hlasov a 30 kresiel. Spolu tak mali v Senáte už 91 senátorov. Z 30 

zvolených senátorov bolo 9 žien.200 Len Jacqueline Alquier bola zvolená väčšinovým 

hlasovaním, ostatné boli zvolené proporčným systémom.201  

 

Republikáni 

 

Vo voľbách do Senátu v roku 2004 boli dodržané zákony parity v daných 

volebných obvodoch, kde platili zákony parity. Čo sa ale týka zvyšných obvodov, na 

ktoré zákony neplatili, tam Republikáni ponúkli z 45 kandidátov len 5 žien. V týchto 

voľbách získali Republikáni 44,10 % hlasov a to tvorilo 56 kresiel.202 Stratili 8 kresiel 

a v Senáte stratili absolútnu väčšinu, zostalo im 154 z 331 senátorov.203 Z 56 zvolených 

                                                 
198 „Liste des femmes sénateurs après renouvellement, 2004“. 

https://www.senat.fr/senateurs/elections/2004/senatoriales2004/s4/liste_des_femmes_senateurs_

serie.pdf. 

199 „IPU PARLINE database: FRANCE Last elections”. http://www.ipu.org/parline-

e/reports/arc/2114_04.htm. 

200 Zvolené ženy za Socialistickú stranu: Jacqueline Alquier, Nicole Bricq, Claire-Lise 

Campion, Christiane Demontes, Sandrine Hurel, Bariza Khiari, Raymonde le Texier, Patricia 

Schillinger a Catherine Tasca 

201 „Liste par parti politique après renouvellement, 2004“. 

http://www.senat.fr/senateurs/elections/2004/senatoriales2004/s4/liste_par_parti_politique_serie

.pdf 

202 „IPU PARLINE database: FRANCE Last elections”. http://www.ipu.org/parline-

e/reports/arc/2114_04.htm. 

203 Ibid. 
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senátorov bolo zvolených len 12 žien.204 Len jedna z nich- Lucette Michaux-Chevry 

bola zvolená vo väčšinovom hlasovaní, ostatné boli zvolené proporčne.205  

 

Národný front 

 

V roku 2004 ponúkla strana na kandidátkach s väčšinovým volebným systémom 

zo 17 kandidátov len 4 ženy.206 Vo zvyšných obvodoch s povinnou paritou strana 

stanovený počet žien splnila. Národný front však v týchto senátnych voľbách nezískal 

žiadne kreslo.  

 

Strana Zelených 

 

Zo 14 kandidátov v obvodoch s väčšinovým hlasovaním postavili Zelení na 

kandidátku 8 žien, čo bola viac ako polovica. Do druhého kola sa však nedostala žiadna 

z nich. Zelení získali v senátnych voľbách len 3 kreslá, z toho dve získali ženy.207 Obe 

boli zvolené v obvodoch s proporčným systémom hlasovania.208 Tretie kreslo získal 

muž Jean Desessard.  

 

4.3. Voľby do Senátu 2008 

 

21. septembra 2008 sa konalo ďalšie kolo senátnych volieb, z toho v ôsmich 

volebných obvodoch proporčným hlasovaním. Pred týmito voľbami bolo v Senáte 60 

                                                 
204 Zvolené ženy za Republikánov: Isabelle Debré, Joëlle Garriaud-Maylam, Marie-Thérèse 

Hermange, Christiane Hummel, Christiane Kammermann, Fabienne Keller, Elisabeth Lamure, 

Colette Melot, Lucette Michaux-Chevry, Nelly Olin, Catherine Procaccia a Catherine Troendle 

205 „Liste par parti politique après renouvellement, 2004“. 

http://www.senat.fr/senateurs/elections/2004/senatoriales2004/s4/liste_par_parti_politique_serie

.pdf. 

206 Zvolené ženy za Národný Front: Anne-Marie Jeanmougin, Chantal Odile, Patricia Gibeau 

a Marie-Christine Bignon 

207 Zvolené ženy za stranu Zelených: Alima Boumediene-Thiery a Dominique Voynet 

208 „Elections sénatoriales 2008 – Résultats - Data.gouv.fr”.  

/fr/datasets/elections-senatoriales-2008-resultats-572107/. 
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žien, teda 18 %.209 Zo 114 zvolených senátorov bolo zvolených 96 mužov a 18 žien, čo 

bolo 15,79 %. 210 Po voľbách bolo teda v Senáte 75 žien, čo je 22 %.  

 

Socialistická strana 

 

Socialistická strana v týchto voľbách dodržala zákony parity v obvodoch 

s proporčným hlasovaním a ženy tvorili polovicu kandidátky. Vo zvyšných volebných 

obvodoch s väčšinovým typom volieb ponúkli Socialisti 8 žien z 52 kandidátov. 

Socialistická strana získala v týchto voľbách spolu 44 kresiel, z čoho ženy získali 8 

kresiel.211 Z toho 3 boli zvolené väčšinovým systémom: Bourzai, Chevé a Bonnefoy. 

 

Republikáni 

 

Vo voľbách do Senátu, kde platil väčšinový volebný systém, ponúkli republikáni 

len 5 žien zo 64 kandidátov. Republikáni získali vo voľbách dokopy 41 kresiel, 

z ktorých len 4 získali ženy.212 Zo 4 žien bola zvolená vo väčšinovom hlasovaním len 

Sylvie Goy-Chavent213.  

 

Národný front 

 

                                                 
209 „Sénat - Élections sénatoriales 2008”. https://www.senat.fr/senateurs/elections/2008/. 

210 „IPU PARLINE database: FRANCE (Sénat) ELECTIONS IN 2008”. 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2114_08.htm. 

211 Zvolené ženy za Socialistov:Claudine Lepage, Françoise Laurent-Perrigot, Samia Ghali, 

Jacqueline Chevé, Françoise Cartron, Bernadette Bourzai, Nicole Bonnefoy a Maryvonne 

Blondin 

212 Zvolené ženy za UMP: Marie-Hélène Des Esgaulx, Colette Giudicelli, Sylvie Goy-Chavent 

a Sophie Joissains 

213„Composition par nuance politique après renouvellement, 2008“. 

https://www.senat.fr/senateurs/elections/2008/senatoriales2008/d/liste_composition_par_nuance

_politique_serie.pdf. 

  



   

 

63 

  

Vo voľbách do Senátu v 2008 postavil Národný front na volebné kandidátky do 

volieb s väčšinovým systémom 8 žien z 28 kandidátov. Národný front nezískal opäť 

žiadne kreslo.  

 

Strana Zelených 

 

Strana Zelených ponúkla v obvodoch s väčšinovým hlasovaním zo 40 

kandidátov 16 žien. Zelení však v týchto voľbách nezískali žiadne kreslo.  

 

 4.4. Voľby do Senátu 2011 

 

 

Posledné voľby do francúzskeho Senátu sa v skúmanom období konali v roku 

2011. V 19 volebných obvodoch sa volilo proporčným hlasovaním. V týchto voľbách sa 

menila polovica senátorov, pretože v tomto roku sa prvýkrát začal uplatňovať nový 

systém schválený v roku 2003 o zmene funkčného obdobia senátorov. Preto sa vo 

voľbách obmenila až polovica Senátu, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa 

vymenila len tretina. Dokopy bolo volených 170 senátorov, pričom 112 bolo volených 

proporčným systémom a zvyšných 58 dvojkolovým väčšinovým. V tomto roku bolo 

pridaných posledných 5 miest a celkový počet senátorov tak stúpol z 343 na 348.214  Zo 

170 zvolených senátorov bolo 121 mužov a 49 žien, čo bolo 28,82 %.215  

 

Socialistická strana 

 

Socialistická strana znova dodržala 50 % žien na kandidátke v obvodoch 

s proporčným volebným systémom. Vo zvyšných obvodoch, kde zákony neplatili, 

strana postavila na volebnú kandidátku 9 žien zo 43 kandidátov. Socialistická strana 

                                                 
214 “IPU PARLINE database: FRANCE (Sénat), ELECTIONS IN 2011”. 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2114_11.htm. 

215 Ibid. 
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v týchto voľbách získala 61 kresiel, z toho 19 získali ženy.216 6 žien bolo zvolených 

väčšinovým systémom- André, Claireaux, Durrieu, Espagnac, Herviaux a Michel.217  

 

Republikáni 

 

Republikáni dodržali zákony parity na kandidátkach vo volebných obvodoch 

s proporčným volebným systémom, zatiaľ čo v ostatných volebných obvodoch mali zo 

47 kandidátov na kandidátke len 6 žien. UMP dokopy vo voľbách získalo 55 kresiel, 

z toho 11 získali ženy.218 Všetky boli zvolené proporčným hlasovaním.219  

 

Národný front 

 

V posledných voľbách do francúzskeho Senátu tvorili ženy na kandidátkach 

Národného frontu vo volebných okresoch s väčšinovým hlasovaním presnú štvrtinu. 

Z 20 kandidátov bolo 5 žien. Strana nezískala žiadne kreslo.  

 

Strana Zelených 

 

                                                 
216 Zvolené ženy: Michèle André, Delphine Bataille, Nicole Bricq, Claire-Lise Campion, Karine 

Claireaux, Hélène Conway Mouret, Odette Duriez, Josette Durrieu, Frédérique Espagnac, 

Catherine Genisson, Dominique Gillot, Odette Herviaux, Bariza Khiari, Marie-Noëlle 

Lienemann, Michelle Meunier, Danielle Michel, Gisèle Printz, Laurence Rossignol a Catherine 

Tasca 

217 „Composition par nuance politique après renouvellement, 2011“. 

http://www.senat.fr/senatoriales2011/listes/liste_composition_par_nuance_politique_apres_reno

uvellement_definitives_serie.pdf. 

218 Natacha Bouchart, Caroline Cayeux, Isabelle Debré, Catherine Deroche, Jacqueline 

Farreyrol, Joëlle Garriaud-Maylam, Christiane Kammermann, Colette Mélot, Sophie Primas, 

Catherine Procaccia 

219 „Composition par nuance politique après renouvellement, 2011“. 

http://www.senat.fr/senatoriales2011/listes/liste_composition_par_nuance_politique_apres_reno

uvellement_definitives_serie.pdf. 
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Strana Zelených vo volebných okrskoch s väčšinovým hlasovaním ponúkla na 

kandidátke z 15 kandidátov 7 žien, čo bola takmer polovica.220 Zelení v týchto voľbách 

získali dokopy 10 kresiel, z toho presne polovica boli ženy.221 Všetky boli zvolené 

proporčným hlasovaním.222  

 

4.5. Zhrnutie 

 

Porovnanie počtu žien na kandidátkach politických strán vo voľbách do Senátu vo 

volebných obvodoch s väčšinovým volebným systémom v % 223 

Politické 

strany/rok 

2001 2004 2008 2011 

Národný front 0,8 24 29 25 

Socialistická 

strana 

19 19 15 21 

Strana 

Zelených 

43 57 40 47 

UMP 0,7 11 0,8 13 

 

Politické strany sa k počtu žien na kandidátkach do Senátu stavali odlišne. Paritu 

najviac dodržala strana Zelených, ktorá postavila vyrovnanú kandidátku a aj jej voliči 

dávali ženám hlas. Voliči strany Zelených zvolili viac žien ako mužov v roku 2001 

a 2004. V roku 2008 Zelení nezískali žiadne kreslo a v roku 2011 získali ženy presne 

polovicu miest v Senáte.  

Národný front paritu ani raz nedodržal a v Senáte nezískal žiadne kreslo. 

Socialistická strana stavala priemerne pätinu žien na kandidátky, z počtu zvolených 

                                                 
220 „Elections sénatoriales 2011 – Résultats - Data.gouv.fr”.  

/fr/datasets/elections-senatoriales-2011-resultats-572109/. 

221 Senátorky za stranu Zelených: Leila Aichi, Aline Archimbaud,  Esther Benbassa, Marie-

Christine Blandin a Corinne Bouchoux 

222 „Composition par nuance politique après renouvellement, 2011“. 

http://www.senat.fr/senatoriales2011/listes/liste_composition_par_nuance_politique_apres_reno

uvellement_definitives_serie.pdf. 

223 „Accueil - Data.gouv.fr”. https://www.data.gouv.fr/fr/. 
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senátorov však tvorili ženy len malú časť. Republikáni postavili veľmi málo žien na 

kandidátkach a ich voliči volili rôzne- v roku 2008 boli zo 41 senátorov zvolené len 4 

ženy, kým v roku 2011 už počet zvolených žien dosiahol pätinu. Napriek tomu majú 

politické strany jedno spoločné- drvivá väčšina žien bola zvolená vo voľbách 

s proporčným hlasovaním, kde platili zákony parity a ženy boli postavené na 

kandidátkach v rovnakom počte, ako muži.  

 

 

 

Záver 

 

Z pohľadu vývoja je Francúzsko špecifické svojou históriou ženských hnutí, 

neskorým uznaním volebného práva pre ženy a nakoniec vysokou 50 % kvótou 

v zastúpení žien vo verejných funkciách. Aj keď francúzske ženy bojovali o zisk 

volebného práva už od roku 1848, získali ho až takmer o sto rokov neskôr a to až v roku 

1944. Napriek možnosti voliť sa ich počet v rozhodovacích funkciách ani po 50 rokoch 

takmer nezmenil. V 90.rokoch 20. Storočia sa preto začala presadzovať myšlienka 

rovnosti na kandidátkach politických strán, ktorú podporili široké vrstvy spoločnosti. 

Do verejnej diskusie sa zapojili nielen feministické hnutia, ale aj členovia akademickej 

a politickej sféry. Myšlienka parity sa stala aktuálnou vďaka viacerým faktorom, ktoré 

sa na seba nabaľovali, čo viedlo k prijatiu a schváleniu zákonov parity. V prvom rade to 

bolo zverejnenie dát spracovaných Európskou úniou, ktoré radili Francúzsko na 

posledné miesta v počte žien v politike. V tej dobe sa myšlienka rovnosti medzi mužmi 

a ženami objavovala aj v iných krajinách EÚ. Európska únia preto prijala koncept 

gender mainstreamingu, ktorý mal za ciel rovnosť žien a mužov dosiahnuť. Zároveň 

pomohlo, že sa na potrebe uzákonenia parity zhodla väčšina feministických organizácii. 

Posledným, nemenej dôležitým faktorom bolo zapojenie politikov, ktorí sa chceli 

priblížiť k voličom v nepriaznivom období pre štandardné pravicové aj ľavicové strany.  

Politické strany sa k tomuto opatreniu stavali zväčša kladne. Republikáni, 

podobne ako aj socialisti či strana Zelených sa zhodli na tom, že ženy sú 

v rozhodovacích funkciách zastúpené nedostatočne, čo neodráža skutočné zloženie 

spoločnosti. Preto podporili myšlienku zavedenia zákonov, ktoré by na kandidátkach 

v určitom type volieb stanovili povinnú kvótu 50 %zastúpenia žien. Francúzsko 

nakoniec prijalo prístup fast track, ktorý by rovnosť pohlaví v politike urýchlil. Jediné, 
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na čom sa politici nezhodli, bolo praktické prevedenie tohto opatrenia. Republikánsky 

Senát nechcel vymáhať paritu zákonom, ale preferoval ponechať rozhodnutie na 

samotných politických stranách. Zákony parity boli nakoniec uzákonené a strany museli 

dodržiavať kvótu. Povinná hranica však zostala dobrovoľná vo voľbách s väčšinovým 

volebným systémom, to znamená vo voľbách do Národného zhromaždenia a v časti 

volieb do Senátu. Pri jej nedodržaní hrozila stranám len finančná sankcia, ktorá bola 

stiahnutá z financovania politických strán z verejných peňazí. Sankcia mala vplyv 

hlavne na malé politické strany, ktoré paritu radšej dodržiavali, kým tie veľké mali 

financií dostatok, čím si mohli dovoliť paritu vo voľbách s väčšinovým volebným 

systémom nedodržovať. To bol prípad Národnej fronty, ktorá kvóty nikdy 

nepodporovala, ani sa otázkou rovnosti či diskriminácie žien vo svojich predvolebných 

programoch nezaoberala a to napriek tomu, že ju od roku 2011 riadi žena- Marine Le 

Pen. Kvôli hrozbe možných sankcií však paritu svojich kandidátov nakoniec dodržala. 

Táto krajne pravicová strana paradoxne dodržala kvóty vo väčšej miere, ako napríklad 

tradičná Socialistická strana. A hoci Marine Le Pen feministky vyčítajú, že ženskú 

otázku aktívne nepodporuje, táto žena je označovaná za jednu z najvplyvnejších 

političiek vo Francúzsku, ktorá dokázala získať v komunálnych voľbách aj voľbách do 

Európskeho parlamentu značnú voličskú podporu. 

Strana Zelených je ďalšou malou stranou, ale z opačného konca politického 

spektra, z politickej ľavice. Zelení tradične podporujú rovnosť pohlaví, rasy, alebo 

slobodu náboženského vyznania. Už pred zavedením zákonov parity si strana sama 

stanovila rovné zastúpenie žien na svojich kandidátkach a po uzákonení zákonov parity 

preto nemala problém s ich dodržiavaním. Zelení podporujú rovnosť mužov a žien na 

kandidátkach z ideologických, nie z finančných dôvodov. Bohužiaľ, strana Zelených 

veľkú voličskú podporu nezískala, preto sa z jej radov mnoho žien do parlamentu 

a Senátu nedostalo.  

Republikánska strana nemala pred zavedením zákonov stanovenú kvótu na 

svojich kandidátkach, v parlamente však zákon podporila. Republikánsky prezident, 

Jacques Chirac, videl tento krok ako možnosť priblíženia sa k voličom a modernizácie 

strany. Po zavedení zákonov do praxe však strana konala v rozpore so svojimi sľubmi. 

Tam, kde nebola kvóta vymáhaná zákonom, 50 % zastúpenie žien na svojich 

kandidátkach ani raz neponúkla. V roku 2002 kandidovalo za Republikánsku stranu iba  

20 % žien, a v dvoch nasledujúcich voľbách sa počet žien pohyboval na hranici 25 %. 

V porovnaní s ostatnými sledovanými stranami, členky Republikánskej strany 
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nedosiahli počas skúmaného obdobia na vedúce postavenie predsedníčky strany, či na 

kandidatúru do prezidentských volieb. Oproti Socialistickej strane, ktorá do svojej vlády 

nominovala ženy na menej významné posty, obsadila republikánska politička dôležitý 

post ministerky obrany vo vláde Jean- Pierre Raffarina v druhom prezidentskom období 

Jacquesa Chiraca. Celkovo sa dá povedať, že v aplikácii rovnosti pohlaví konala 

Republikánska strana v rozpore s tým, čo tvrdila pred schválením zákonov parity. Počet 

žien na jej kandidátkach sa ich pôsobením moc nezmenil.  

Socialistická strana, na rozdiel od republikánov, rovnosť pohlaví podporuje 

a hlási sa proti akejkoľvek diskriminácii. Kvótu pre ženy si na svojich kandidátkach 

stanovila už pred schválením zákonov parity, a bol to práve socialistický premiér, 

Lionel Jospin, ktorý sa za prijatie zákonov parity aktívne zasadzoval a ich zavedenie 

sľuboval vo svojom predvolebnom programe. Socialisti v parlamentných debatách 

usilovali o to, aby bolo politické zastúpenie odrazom skutočného zloženia spoločnosti. 

Po uzákonení zákonov parity však počet žien na ich kandidátkach na požadovaných 50 

%nedosiahol. V roku 2002 predstavovali ženy 34,6 % všetkých socialistických 

kandidátov, a zákonmi stanovenej parite sa ich počet priblížil až v rokoch 2007 a 2012, 

kedy strana ponúkla okolo 45% žien. Parita sa stala aj jedným z predvolebných sľubov 

Françoisa Hollanda, ktorý sľuboval vytvoriť vládu s rovnomerným zastúpením oboch 

pohlaví. Sľub síce dodržal, ale ženy v jeho vláde nezískali žiadny významný post. 

Na základe zistení tejto štúdie sa dá konštatovať, že od svojej rétoriky pred 

schvaľovaním zákonov parity a ich skutočným zavedením do praxe sa najviac odklonila 

Republikánska strana. Napriek ich podpore parity z konca 90. rokov, ju strana 

nedodržala ako v parlamentných, tak v senátnych voľbách. Z toho dôvodu dopadla zo 

štyroch skúmaných strán najhoršie. Socialistom sa rovnosť pohlaví podarilo takmer 

docieliť v parlamentných voľbách 2007 a 2012, no vo voľbách do Senátu tvorili ženy na 

ich kandidátkach približne pätinu. Oproti veľkým hráčom sa rovného zastúpenia žien 

podarilo dosiahnuť v oboch sledovaných malých stranách, hoci u každej z nich došlo 

k jeho dosiahnutiu z iného dôvodu. Zatiaľ čo strana Zelených sa podľa očakávania od 

svojho pozitívneho názoru na paritu neodklonila a dôsledne ju dodržiavala vo všetkých 

typoch volieb, pravicovo radikálna Národná front zákony parity dodržiava hlavne kvôli 

finančným príspevkom.  

Nemôžeme preto súhlasiť s tvrdením, že podpora rovnosti pohlaví je doménou 

ľavicových strán. Pravicová Národný Front predbehla v pomere žien na kandidátkach 

Socialistickú stranu. Pokiaľ by strany stavali kandidátky podľa ideológie a 
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presvedčenia, hypotéza, že ľavicové strany podporujú rovnosť pohlaví viac než 

pravicové strany by bola platná. Zákony parity však priniesli do hry iný typ motivácie 

a to finančné sankcie, ktoré majú hlavne u menších strán moc ich k dodržiavaniu kvót 

donútiť. To však neplatí pre veľké politické strany, ktoré majú dostatok financií z iných 

zdrojov. Hypotéza, že ani legislatívne zavedená kvóta na kandidátkach nezaručuje ich 

dodržiavanie politickými stranami, pokiaľ nie je zaručená dostatočná vymáhateľnosť 

daných opatrení, je platná. Vymáhateľnosť kvót je slabšia u veľkých politických strán. 

Hoci zákonom stanovená kvóta nezaručila vyrovnanie počtu žien v politickom živote na 

polovicu, okrem republikánov je možné pozorovať dobrovoľné, či zákonmi parity 

vynútené zastúpenie strán ženskými kandidátkami.  

 

Summary 

 

France is one of the first countries, which adopted the suffrage for men. On the 

contrary, it is one of the last countries, which adopted the suffrage for women only in 

1944. While women could vote and be elected, their actual number in public, decision-

making positions had been still very low. In 1990s a national debate about a need to 

increase the number of women in the politics by a law had been held. This discussion 

involved not only feminists, but also academics and politicians. Both main political 

parties, such as the Republicans and Socialist Party supported a revision of the 

Constitution with regards of the parity. The Prime Minister, Lionel Jospin, and the 

President, Jacques Chirac, both wanted to modernize the French democracy and to 

increase the number of women in politics. The Green Party also supported these laws, 

however, the National front did not. The laws were enacted in 1999 and 2000 and since 

then all political parties had to respect the mandatory quota of 50 % of women on their 

lists of candidates in certain types of elections. In parliamentary elections and a part of 

the Senate elections the gender parity has been enforced by the financial sanctions for 

those parties that would not respect the quota.  

This diploma thesis has analysed the level of the compliance with the new parity 

laws of four main French political parties in legislative as well as Senate elections. The 

research shows that the parity laws were fully respected only by small political parties - 

the Greens and the National Front, however, their motivation to comply with the quotas 
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has been different. Both of them offered 50 % of women candidates, the Greens from 

ideological and the National Fronts from financial reason. On the other hand, big parties 

as the Republicans and the Socialists have showed quite contradictory behaviour. While 

they lobbed and finally adopted the parity laws, they have not complied with them. The 

one of the reason is that they have enough funds in order to risk possible financial 

penalties. Therefore, the Republicans offered only 25 % of women in the parliamentary 

election in 2012, and even the number of women candidates in the traditionally pro-

gender Socialist party has not reached the required 50 %. The Socialists promised to 

establish the government of the gender parity, but their women politicians still held only 

less important positions, such as the ministry of education or the ministry of culture. To 

conclude, we are not able to agree with the argument that the legislative promotion of 

gender equality has been a domain of left-wing parties. It depends rather on the type of 

quotas and the actual motivation of political parties as their enforcement by the law.  
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