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Vymedzenie témy 

Rozsiahli reťaz revolúcií, ktoré začali prepukávať na konci roku 2010, priniesli 

nevídané zmeny v politickej a spoločenskej konfigurácii arabského sveta. Niektoré 

autoritárske režimy boli zvrhnuté a na povrch sa dostali dlho umlčované identity a záujmy. Do 

protestov sa zapojili široké vrstvy obyvateľstva a po celom regióne zohrali kľúčovú rolu v 

úspechu revolúcií a presadzovaní politických reforiem i ženy – individuálne i v podobe 

ženských hnutí. Platilo to obzvlášť v prípade Tuniska, odkiaľ vyšiel prvotný impulz pre 

povstanie a ktoré má dlhodobú tradíciu gendrovo vyrovnaného zákonodarstva a povesť 

vedúcej arabskej krajiny v zrovnoprávnení žien. Príklad Tuniska môže pomôcť osvetliť 

dopady široko diskutovanej arabskej jari, kým otázka postavenia žien v spoločnosti môže 

slúžiť ako indikátor ľudskoprávnej situácie a tým i stability regiónu. 

Prvá vlna reforiem podporujúcich rovnoprávnosť mužov a žien prišla hneď po získaní 

nezávislosti v 1956 a bola iniciovaná vládou. Snaha vytvoriť moderný suverénny štát bola 

sprevádzaná rýchlou sekularizáciou, ktorá sa prejavila i v základných princípoch nového 

Občianskeho zákonníka. Ženy získali právo na rozvod, bola zakázaná polygamia a 

reformovaný zákon o dedičstve. Táto direktívna fáza reforiem síce nedosiahla všetky svoje 

zámery, ale vytvorila prostredie pre ďalšie kolo rozhovorov a pre vznik záujmových skupín 

žien. 

Od 70. a predovšetkým v 80. rokoch 20. storočia došlo k rozvoju ženských hnutí, ktoré 

budovali na úspechy prvej vlny reforiem. Druhá vlna prišla v roku 1993 a aktívnu rolu v jej 

formovaní zohrali práve ženské organizácie. Kampaň sa sústredila predovšetkým na reformu 

diskriminačných práv o štátnom občianstve a ženské práva celkovo sa dostali na popredie 

verejných debát.  

Vďaka konzistentnému upevňovaniu pozície žien v spoločnosti po dobu viac než pol 

storočia sa Tunisanky prirodzene zapojovali do protestov v revolučných rokoch 2010 a 2011. 

Angažovali sa i ženské organizácie, ktoré mali predovšetkým mobilizačnú rolu. Zmeny v 

postavení žien, ku ktorým došlo v priebehu povstania a v dôsledku zmeny režimu, stále nie sú 

jednoznačne viditeľné, situácia sa neustále mení a vyvíja. Sledovať a analyzovať ju ale 

môžeme, a to z troch hlavných hľadísk. Z právnej perspektívy je pre ženy kľúčový 

ústavotvorný proces a reforma právneho systému. V ekonomickej oblasti sa v Tunisku, ako i 

inde na Blízkom východe, dlhodobo prejavuje paradox v gendrovej rovnosti – pokrok v 

prekonaní rozdielov vo vzdelávaní nie je sprevádzaný rovnomernou ekonomickou 

participáciou žien a možnosťami uplatnenia sa na pracovnom trhu. Zmenené prostredie po 

arabskej jari môže viesť i v tejto oblasti k bezprecedentným zmenám. Smer, ktorým bude 



Tunisko postupovať v nastávajúcom období, však určuje predovšetkým politický vývoj 

krajiny a ideologická orientácia jej vedúcich predstaviteľov na ose medzi sekularizmom a 

politickým islamizmom. Rovnako zaujímavá je z politického hľadiska i reprezentácia žien vo 

volených orgánoch Tuniska a ich vplyv na rozhodovací proces. Ženy obsadzovali pred 

revolúciou dlhodobo viac než 20 percent kresiel v dolnej komore parlamentu. V súčasnosti 

platí pre Ústavodarné zhromaždenie systém kvót zaisťujúci paritu žien a mužov na volebných 

listinách a ženy v zhromaždení obsadili štvrtinu kresiel. Ich vplyv na rozhodovanie a pomer 

na vedúcich pozíciách zostal ale naďalej relatívne nízky. 

 

Ciele a metóda práce 

Hlavným cieľom práce je na základe odborných publikácií, správ medzinárodných 

organizácií, vládnych dokumentov predovšetkým právneho charakteru a informácií z médií, 

doplnených o vlastné poznatky zo študijného pobytu v Tunisku, detailne zmapovať a 

porovnať postavenie žien v tuniskej spoločnosti pred a po revolúcii v rokoch 2010 a 2011. Ide 

o prípadovú štúdiu, ktorá s dohliadnutím na historický vývoj a na pozíciu Tuniska v širšom 

regionálnom kontexte popisuje rolu hranú ženami v jazmínovej revolúcii a analyzuje ich 

právnu, ekonomickú a predovšetkým politickú situáciu po zmene režimu.  

V súvislosti so samotným povstaním hľadám odpoveď na otázky akým spôsobom sa 

ženy zapojovali do protestov a aká bola reakcia spoločnosti na ich angažovanosť? Aká bola 

rola ženských organizácií počas revolúcie a sú naďalej schopné mobilizovať? Ďalej sa 

zameriam na problematiku politickej reprezentácie žien. V percentuálnom zastúpení žien 

v hlavnom zákonodarnom zbore nenastala po revolúcii podstatnejšia zmena a vládna podpora 

politických predstaviteliek vo forme kvót zostala tiež zachovaná. Otázkou je, či má po 

revolúcii v novej politickej konfigurácii deskriptívna reprezentácia žien podstatnejšie 

substantívne jadro? Vychádzajúc z teórie kritickej masy sa pokúsim ohodnotiť, či sú zvolené 

političky schopné a pripravené presadzovať ženské práva a či je približne 25 percentná 

reprezentácia v parlamente dostačujúca pre artikuláciu záujmov a požiadaviek žien a 

ženských hnutí? Tretia skupina hlavných výskumných otázok sa týka možných hrozieb pre 

verejné pôsobenie žien v Tunisku v dôsledku posilnenia a politizácie sa niektorých 

konzervatívnych islamských prúdov. Kladiem otázku, či je Tunisko vďaka dlhodobému 

procesu reforiem a pomerne pevne zakotvenému rešpektu voči právam žien a ich pôsobeniu 

vo verejných funkciách odolné voči ultrakonzervatívnym prúdom, ktoré po arabskej jari 

získali väčšiu voľnosť na verejné prejavovanie sa? Ako reaguje spoločnosť na tieto prúdy, 

ktoré boli do revolúcie silne potlačované autoritárskym režimom?  



Predpokladaná osnova práce 

1. Úvod  

2. Dve vlny gendrového zákonodarstva 
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2.2 90 roky a iniciatívy ženských hnutí 

3. Ženy jazmínovej revolúcie 

4. Priestor pre pôsobenie žien a presadzovanie ich práv v zmenenom prostredí  
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