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Abstrakt 

Rozsiahla vlna revolúcií, nazývaná arabská jar, ktorá prepukla na konci roku 2010 v 

Tunisku, priniesla nevídané zmeny v politickom a spoločenskom usporiadaní arabského sveta. 

Protesty sa vyznačovali mimoriadne širokou sociálnou základňou a predovšetkým v prípade 

Tuniska zohrali kľúčovú rolu v úspechu revolúcie a presadzovaní politických reforiem ženy.  

Z tohto dôvodu je hlavným zámerom tejto bakalárskej práce preskúmať a porovnať 

postavenie žien v tuniskej spoločnosti pred a po revolúcii na prelome rokov 2010 a 2011, a to 

najmä z politického, právneho a hospodárskeho hľadiska. Ambíciou práce je ďalej 

prostredníctvom vyvodených záverov poukázať na všeobecnejšie tendencie politického a 

spoločenského smerovania Tuniska po arabskej jari.  

Práca skúma vývoj statusu žien, vrátane gendrovo podmienenej legislatívy, od 

získania nezávislosti Tuniska od Francúzska v roku 1956 až do prijatia novej demokratickej 

ústavy na začiatku roku 2014. Veľká pozornosť je venovaná prelomovým udalostiam 

tuniského povstania a ich celospoločenským následkom, so zvláštnym dôrazom na zmeny v 

postavení žien vo verejnej sfére. 

 

Abstract 

The extensive revolutionary wave called the Arab Spring, which broke out at the end 

of 2010 in Tunisia, has brought about unseen changes in the political and social configuration 

of the Arab world. Protests were marked by extraordinary support across all social classes and 

especially in the case of Tunisia women played a significant role in the success of the 

revolution and the pursuing of political reforms.  

For this reason, the main objective of this bachelor’s thesis is to analyse and compare 

the position of women in Tunisian society before and after the revolution on the turn of the 

years 2010 and 2011. The comparison focuses on three main areas: politics, law and 

economics. Deriving from the conclusions of this assessment, the thesis also aims at revealing 

more general tendencies of the political and social development of Tunisia after the Arab 

Spring. 



 

 

 

The thesis analyses the development of the status of women, including legislation 

concerned with gender, from Tunisia’s acquiring of independence from France in 1956 until 

the adoption of a new democratic constitution at the beginning of 2014. Considerable 

attention is paid at the watershed events of the Tunisian Revolution and their effects on the 

society as a whole, with particular emphasis on the changes in the position of women in the 

public sphere. 
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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 
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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? 
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Úvod 

Rozsiahla vlna revolúcií, často nazývaná arabská jar, ktorá prepukla na konci roku 

2010 v Tunisku a rýchlo sa rozšírila i na ďalšie blízkovýchodné krajiny, priniesla 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. Platilo to obzvlášť v prípade Tuniska, 

ktoré má dlhodobú tradíciu gendrovo vyrovnaného zákonodarstva a povesť vedúcej arabskej 

krajiny v zrovnoprávnení žien.  

Otázka postavenia žien v rodine a spoločnosti bola súčasťou spoločenského diskurzu 

už od prvej polovice 20. storočia. Ozajstnú váhu však dostala až po získaní nezávislosti v roku 

1956, keď začala reformy podporujúce rovnoprávnosť žien a mužov programovo presadzovať 

nová tuniská vláda v čele s prezidentom Habíbom Burgibom. V nasledujúcich desaťročiach sa 

stala snaha o upevnenie pozície žien vo verejnej sfére charakteristickým rysom tuniskej 

politiky. Je preto prirodzené, že sa Tunisanky po viac než polstoročí verejnej angažovanosti 

aktívne zapojili i do protirežimových protestov na prelome rokov 2010 a 2011. 

Tuniská revolúcia, ktorá 14. januára 2011 ukončila viac než dve desaťročia trvajúcu 

vládu prezidenta Zín El-Ábidína Ben Alího, nemala žiadneho priameho predchodcu, žiadny 

príklad, ktorý by dokazoval, že autoritárske režimy v arabských krajinách sa dajú účinne 

a v zásade nenásilne zvrhnúť ľudovou vôľou, bez následného občianskeho konfliktu alebo 

novej autoritárskej nadvlády. Vo vytvorení tohto precedensu zohrala mimoriadne dôležitú 

rolu silná občianska spoločnosť, zakotvený ústavný poriadok a pomerne etablované inštitúcie. 

Dôkazom a znázornením vyspelosti a súdržnosti tuniskej občianskej spoločnosti je mimo iné, 

v arabskom svete tak vzácna, integrácia žien vo verejnej sfére. Podobne, pevnú tradíciu 

konštitucionalizmu potvrdzuje neotriasaný a ďalej sa posilňujúci právny status žien 

v porevolučnom období. Pozícia žien, či už v politickej, právnej alebo ekonomickej oblasti, je 

ukazovateľom smerovania vývoju spoločnosti. Z tohto dôvodu som si zvolila skúmanie 

zmeny postavenia žien po tuniskom povstaní ako prostriedok pre znázornenie spoločenských 

a politických tendencií v porevolučnom Tunisku. 

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je detailne zmapovať a porovnať postavenie 

žien v tuniskej spoločnosti pred a po revolúcii na prelome rokov 2010 a 2011 a zo zistení tejto 

analýzy vyvodiť možné závery týkajúce sa priebehu a výsledkov arabskej jari v Tunisku. 

Predrevolučné obdobie delím z hľadiska práv a postavenia žien na dve základné fázy. V prvej 
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fáze boli ženy značne posilnené novou republikou, ktorá mala vo svojom záujme zničiť staré 

patriarchálne kmeňové štruktúry. V druhej fáze sa autoritársky režim štátu o ženy oprel, ako o 

zdroj legitimity svojho pretrvania. Situácia sa po revolúcii výrazne zmenila a k moci sa pri 

voľbách dostala umiernená islamistická strana Ennahda. Otázkou zostáva, ako tento vývoj 

ovplyvní burgibovským a ben alíjovským štátnym feminizmom vybudovaný status žien. V 

súvislosti so samotným povstaním hľadám odpoveď na otázku akým spôsobom sa ženy 

zapojovali do protestov. Zmeny pozície žien skúmam predovšetkým z politického, právneho a 

ekonomického hľadiska. V politickej sfére sa zameriam na problematiku reprezentácie žien. 

Vychádzam z faktu, že v percentuálnom zastúpení žien v hlavnom zákonodarnom zbore 

krajiny nenastala po revolúcii podstatnejšia zmena a vládna podpora politických 

predstaviteliek vo forme kvót tiež zostala zachovaná. Otázkou teda 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. V 

spoločenskej a právnej rovine skúmam, ako sa zmenil právny status a  podmienky pre verejné 

pôsobenie žien v Tunisku v dôsledku posilnenia a politizácie sa niektorých umiernených i 

konzervatívnych islamských prúdov. V hospodárskej oblasti ma zaujíma najmä to, aké mala 

revolúcia dôsledky pre možnosti žien uplatniť sa na pracovnom trhu.  

V súvislosti s predloženými výskumnými otázkami predpokladám, že vďaka 

dlhodobému procesu reforiem a historicky zakotvenému rešpektu voči právam žien a ich 

pôsobeniu vo verejných funkciách, jedinečnému v Maghrebu ako i v celom blízkovýchodnom 

regióne, sa ženy mohli aktívne zapojiť do revolúcie a oproti ďalším krajinám, v ktorých sa 

vzápätí revolučných zmien situácia žien v značnej miere zhoršila,
1
 si naďalej udržali svoje 

postavenie vo verejnej sfére. V práci sa snažím dokázať, že politická, právna a ekonomická 

pozícia tuniských žien zostala i po doznení revolučných udalostí a politickom víťazstve 

umierneného islamistického prúdu zachovaná. V niektorých ohľadoch došlo až k posilneniu 

ich statusu, a to i napriek tomu, že po zmene režimu stratili podporu, ktorú im poskytoval  

štátny feminizmus dvoch predchádzajúcich autoritárskych vládcov krajiny.  

Rozsiahla literatúra zaoberajúca sa arabskou jarou začala vznikať už v jej priebehu a 

vďaka živej politickej a verejnej debate o postavení a právach žien počas tuniského 

                                                 
1
 V prieskume ženských práv z novembra 2013 obsadili Egypt, Sýria a Jemen, ktoré boli všetky zasiahnuté 

revolúciami arabskej jari, tri z piatich najnižších priečok zo sledovaných 22 arabských krajín. Tunisko skončilo 

na rovnakom rebríčku piate. Thomson Reuters Foundation. POLL: Women's rights in the Arab world. 12 Nov 

2013 [cit. 2013.05.01]. Dostupné z: http://www.trust.org/spotlight/poll-womens-rights-in-the-arab-world/.  

http://www.trust.org/spotlight/poll-womens-rights-in-the-arab-world/
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ústavodarného procesu existuje veľké množstvo materiálov týkajúcich sa statusu žien po 

revolúcii v Tunisku. Kvôli obrovskej rýchlosti šírenia sa informácií o arabských revolúciách 

prostredníctvom elektronických médií a spoločenských sietí a kvôli a nedostatku podložených 

dát a objektívnych výkladov môžu byť ale niektoré závery predčasné a spochybniteľné. 

Taktiež chýba systematická analýza roly, ktorú ženy zohrali počas demonštrácií na prelome 

rokov 2010 a 2011, ako aj ich úlohy v mobilizačnom procese k protirežimovým protestom. 

Predchádzajúce obdobie vlád prezidenta Burgibu a prezidenta Ben Alího je naproti tomu 

veľmi podrobne popísané, a to i z hľadiska ich postojov týkajúcich sa žien. 

Z metodologického hľadiska je moja baklárska práca prípadovou štúdiou, v ktorej sa 

pokúsim podať celkový pohľad na novodobú a súčasnú pozíciu žien v tuniskej spoločnosti. 

Pokiaľ ide o užšiu klasifikáciu použitej metódy, práca môže byť zaradená medzi jedinečné 

prípadové štúdie. Jedninečná prípadová štúdia sa vyznačuje záujmom o konkrétny prípad, 

ktorý je skúmaný „pre jeho vnútornú povahu, pre jeho jedinečnosť.“
2
 Vychádza 

z predpokladu, že „každý sociálny subjekt či sociálny akt je natoľko jedinečný, že sa vzpiera 

abstraktnému teoretizovaniu.“
3
 Ambíciou predkladanej prípadovej štúdie je preskúmať 

a celkovo porozumieť zmenám pozície žien v tuniskej spoločnosti po tunikej revolúcii 

a prostredníctvom vyvodených záverov poukázať na tendencie v politickom a spoločenskom 

smerovaní krajiny po arabskej jari. Čo sa týka štruktúry spracovania zvolenej témy, v prvej 

kapitole práce sa zameriam na to, ako sa postavenie tuniských žien vyvíjalo a zakotvilo, v 

druhej sa venujem roli žien v priebehu povstania, kým tretia kapitola je porovnaním 

politickej, právnej a hospodárskej situácie žien pred a po tuniskej revolúcii. 

Najväčšou výzvou pri spracovaní stanovenej témy bola jej aktuálnosť a z nej 

vyplývajúci nedostatok presných štatistických dát, najmä v ekonomickej oblasti. Porevolučná 

tuniská spoločnosť a situácia žien v nej sa neustále vyvíja a názory na smerovanie krajiny sa 

často ostro líšia a nechýba im ideologické podfarbenie. Počas spracovávania témy som ďalej 

narazila na terminologický problém – ako nazvať vlnu revolúcií, ktorá v rokoch 2010 a 2011 

otriasla arabským svetom a ako označiť konkrétne povstanie v Tunisku? Pre vlnu 

demonštrácií a protestov, ktoré vyústili vo viacerých krajinách do zmeny režimu, sa pomerne 

rýchlo ujal názov arabská jar. Toto označenie je narážkou na revolúcie v roku 1848, niekedy 

označované ako jar národov, ako i na Pražskú jar v roku 1968.
4
 Predovšetkým v západnej tlači 

                                                 
2
 DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 

Praha: Portál, 2008, s. 34. 
3
 DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku, s. 34. 

4
 MASSAD, Joseph. The 'Arab Spring' and other American seasons. Al Jazeera. 29 Aug 2012 [cit. 2013.05.01]. 

Dostupné z: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/08/201282972539153865.html.  

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/08/201282972539153865.html
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sa pojem arabská jar stal všeobecne užívaným a vo svojej práci ho používam tiež. Je však 

nutné spomenúť, že toto pomenovanie bolo viacerými odborníkmi označené ako zavádzajúce
5
 

a v arabskom jazykovom prostredí je omnoho frekventovanejší termín arabská revolúcia.
6
 Čo 

sa týka povstania v Tunisku, označenie jazmínová revolúcia sa rozšírilo najmä vo francúzskej, 

ale i v nemeckej a slovenskej tlači. Ani tento pojem sa nevyhol rozsiahlej kritike, a to hlavne 

z dôvodu terminologickej narážky na farebné revolúcie (patrí medzi ne ružová revolúcia 

v Gruzínsku, alebo oranžová revolúcia na Ukrajine) a na cédrovú revolúciu v Libanone. 

Tunisanom okrem toho názov jazmínová revolúcia pripomína i prevzatie moci prezidentom 

Ben Alím v roku 1987, túto udalosť totiž Ben Alí sám označil ako jazmínovú revolúciu.
7
 Zo 

spomínaných dôvodov som sa rozhodla v práci pomenovanie jazmínová revolúcia nepoužívať 

a zvolila som si neutrálnejší termín tuniská revolúcia, príp. tuniské povstanie, ktoré odpovedá 

najviac zaužívanému arabskému výrazu pre prevratné udalosti na prelome rokov 2010 a 2011 

v Tunisku.  

Rada by som v úvode svojej práce venovala niekoľko poznámok i prepisu arabských 

mien. Z dôvodu zjednodušenia dohľadateľnosti uvádzam v práci arabské mená a názvy podľa 

francúzskeho prepisu do latinky. Francúzsky prepis arabského písma je v Tunisku v následku 

spoločnej koloniálnej minulosti široko rozšírený a vo väčšine prípadov ho prevzala aj 

medzinárodná tlač. Výhodou francúzskeho prepisu je i to, že pomerne hodnoverne kopíruje 

tuniskú výslovnostnú variantu arabčiny. Výnimku z tohto pravidla predstavujú v mojej práci 

mená dvoch bývalých tuniských prezidentov, Habíba Burgibu a Zín El-Ábidína Ben Alího, 

a bývalého egyptského prezidenta, Husního Mubáraka, ktoré sú v uvedenej podobe omnoho 

viac zažité v slovenskom jazykovom prostredí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 SUSSER, Asher. The “Arab Spring”: The Origins of a Misnomer. Foreign Policy Research Institute. April 

2012 [cit. 2013.05.01]. Dostupné z: https://www.fpri.org/articles/2012/04/arab-spring-origins-misnomer.  
6
 ROSINY, Stephan. The Arab Spring: Triggers, Dynamics and Prospects. German Institute of Global and Area 

Studies. 2012, no. 1, s. 5. 
7
 EL AMRANI, Issandr. Why you shouldn't call it the "Jasmine Revolution". The Arabist. 17 January, 20112012 

[cit. 2013.05.01]. Dostupné z: http://arabist.net/blog/2011/1/17/why-you-shouldnt-call-it-the-jasmine-

revolution.html.  

https://www.fpri.org/articles/2012/04/arab-spring-origins-misnomer
http://arabist.net/blog/2011/1/17/why-you-shouldnt-call-it-the-jasmine-revolution.html
http://arabist.net/blog/2011/1/17/why-you-shouldnt-call-it-the-jasmine-revolution.html
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1. Dve vlny gendrového zákonodarstva  

Prostredie, ktoré tuniským ženám umožňovalo aktívne sa zapojovať do verejného 

a politického života pred i počas jazmínovej revolúcie, sa od získania nezávislosti Tuniska 

voči Francúzsku v marci roku 1956 vytváralo postupne cez dve zásadné vlny gendrového 

zákonodarstva v 50. a 90. rokoch.
8
 Vďaka legislatívnym zmenám týkajúcim sa predovšetkým 

rodinného, ale i občianskeho práva, sa Tunisko dostalo na čelo arabsko-moslimských krajín 

v snahe o zrovnoprávnenie žien a stalo sa široko uznávaným ako najprogresívnejšia krajina 

blízkovýchodného regiónu z hľadiska ženských práv.
9
  

Modernizačné úsilie prvej vlády nezávislej Tuniskej republiky vychádzalo čiastočne z 

francúzskej koloniálnej tradície sprístupnenia vzdelávania ženám a vo všeobecnosti zo 

západných sociálnych a ideologických modelov.
10

 Predefinovanie statusu žien, ktoré tvorilo 

dôležitú súčasť tohto úsilia, však umožnil a zjednodušil predovšetkým jedinečný 

socioekonomický kontext štátu.  

Tunisko bolo už pred začiatkom koloniálnej éry v roku 1881 oproti ostatným štátom 

Maghrebu relatívne centralizované, s funkčnou vládou tuniských bejov podliehajúcich 

Osmanskej nadvláde, s pomerne jednotnou legislatívou a s oslabeným vplyvom kmeňov ako 

politických aktérov.
11

 Francúzska koloniálna vláda ďalej oslabovala kmeňové štruktúry, na 

ich úkor rozšírila v krajine centralizovaný byrokratický reťazec
12

 a z tradičnej kmeňovej 

solidarity a záväzkov zakotvených i v islamskom zákonodarstve postupne prenášala 

legislatívny dôraz na povinnosti v rámci systému nukleárnej rodiny.
13

 Bol to práve silne 

zoslabený vplyv kmeňov na úkor štátu, bezprecedentný v Maghrebu prvej polovice 20. 

storočia, ktorý umožnil rýchle a rázne reformy rodinného práva a statusu žien.
14

 

V sociálnej rovine sa jedinečný charakter Tuniska medzi štátmi Maghrebu prejavoval i 

v rôznorodosti ideológií prítomných v dôsledku historickej interakcie s viacerými cudzími 

                                                 
8
 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation. 

Washington and Lee Law Review. 2007, vol. 64, no. 4, s. 1513. 
9
 HAGHIGHAT-SORDELLINI, Elhum. Women in the Middle East and North Africa: Change and Continuity. 

New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 16. 
10

 HAGHIGHAT-SORDELLINI, Elhum. Women in the Middle East and North Africa: Change and Continuity, 

s. 151. 
11

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco. Berkeley: University of California Press, 2001, s. 87, 113.  
12

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco, s. 115-117.  
13

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco, s. 5. 
14

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco, s. 9.  
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kultúrami, k čomu sa pričítal významný ekonomický faktor z hľadiska modernizácie, a to 

neprítomnosť veľkých rezerv nerastných surovín – predovšetkým ropy. Tuniská ekonomika sa 

zakladala na industriálnej výrobe a využívala tak ženskú pracovnú silu v omnoho väčšej miere 

ako napr. susedné Alžírsko bohaté na ropu.
15

 Vyšší stupeň participácie ženskej pracovnej sily 

v ekonomike štátu malo za následok zvýšenie vplyvu žien v politickej sfére a podporovalo ich 

prijímanie ako aktívnych účastníkov verejného života.
16

 

Za týchto predpokladov a v následku nástupu elít s modernizačnými ambíciami sa 

mohol v Tunisku v druhej polovici 20. storočia uskutočniť značný posun v právnom 

a verejnom postavení žien.  

 

1.1 50. roky a štátny feminizmus 

Počiatočná fáza reforiem bezprostredne po získaní nezávislosti v 1956 býva 

interpretovaná ako snaha formulujúceho sa národného štátu vybudovať novú občiansku 

spoločnosť po konci koloniálnej éry.
17

 Reforma rodinného práva, eliminácia kolektívneho 

vlastníctva kmeňovej pôdy i zrušenie nezávislosti islamských súdov boli všetky súčasťou 

modernizačného projektu víťaznej nacionalistickej frakcie pod vedením Habíba Burgibu. 

Cieľom bolo rozbúrať tradičné inštitúcie a príbuzenské a kmeňové zoskupenia a integrovať 

ich do novovzniknutého národného štátu.
18

 Reforma v rodinnom práve i rozšírenie ženských 

práv v jej následku vychádzali teda čisto „zhora,“ z úsilia vlády podporiť centralizáciu a 

sociálnu zmenu a marginalizovať pozostatky kmeňových komunít na lokálnej úrovni. 

Uskutočnili sa bez tlaku početnejšieho feministického alebo protestného hnutia, ktoré sa 

v prvej polovici 20. storočia a ani počas nacionalistického úsilia 50. rokov v Tunisku vôbec 

nevytvorilo.
19

   

Otázka rodinného práva sa po prvýkrát vynorila v 20. rokoch 20. storočia, 

významnejšej pozornosti dosiahla ale až v roku 1930, keď tuniský spisovateľ a reformný 

politik Tahar Haddad vydal knihu s názvom (v preklade) Naše ženy v šaríi a spoločnosti. 

                                                 
15

 ROSS, Michael L. Oil, Islam, and Women. The American Political Science Review. 2008,  vol. 102, no. 1, s. 

119. 
16

 ROSS, Michael L. Oil, Islam, and Women, s. 107-108.  
17

 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation, s. 

1514. 
18

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco, s. 201-202.  
19

 MARZOUKI, Ilhem. Le mouvement des femmes en Tunisie au XXème siècle: féminisme et politique. Tunis: 

Cérès Productions, 1993, s. 291-301.  
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Požadoval podstatnú reformu zákonov riadiacich rodinný a osobný status žien, za čo bol 

prudko kritizovaný.
20

  

Počas koloniálnej nadvlády vnímalo a hlásalo nacionalistické vedenie zachovávanie 

kultúrnej odlišnosti od Západu a hlavne od Francúzska ako dôležitú prioritu.
21

 Po vyhlásení 

nezávislosti sa ale pozícia víťazných elít rýchlo zmenila, a to smerom k modernizačným 

a reformným názorom Tahara Haddada, ktorého rétorikou a argumentáciou sa znateľne 

inšpiroval i sám Burgiba.
22

 

13. augusta 1956, necelých päť mesiacov po získaní nezávislosti, bol ako prvý 

významný prejav „štátneho feminizmu“
23

 vyhlásený tuniský Kód osobného štatútu, ktorý 

pretransformoval právnu konštrukciou gendrových rolí v mnohých oblastiach života 

a predovšetkým v rodine. Medzi jeho hlavné výdobytky sa radí zákaz polygamie 

a jednostranného zavrhnutia manželky, nastavenie minimálneho veku pre sobáš, zavedenie 

požiadavku súhlasu oboch strán s uzavretím manželstva a rozšírenie opatrovníckeho 

a dedičného práva žien.
24

 Ukotvil princíp rovného práva na rozvod a zaviedol nutnosť 

sekulárneho súdneho konania pri každom rozvode.
25

 Tento príkaz úzko súvisel so 

sekularizačným úsilím vlády reformistov pod vedením Burgibu, v rámci ktorého boli v roku 

1956 zakázané náboženské súdy.
26

 Pri hodnotení tuniského Kódu osobného štatútu sa 

môžeme často stretnúť s názorom, že poskytol ženám plné a rovné práva,
27

 toto stanovisko je 

ale prinajmenšom sporné, podiel dedený ženami totiž zostal v porovnaní s mužmi polovičný 

a i v opatrovníckom práve bola nerovnosť medzi manželmi zachovaná.
28

 Je však isté, že 

zmeny rodinného práva boli iba prvým krokom vlády k vytvoreniu prostredia, ktorý 

                                                 
20

 CAMAU, Michel, GEISSER, Vincent. Habib Bourguiba: la trace et l’héritage. Paris: Éditions Karthala, 2004, 

s. 104-106.  
21

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco, s. 218.  
22

 CAMAU, Michel, GEISSER, Vincent. Habib Bourguiba: la trace et l’héritage, s. 72.  
23

 CHARRAD, Mounira M. Presentation on “From State Feminism to Women’s Activism: Waves of Gender 

Legislation in Tunisia” at a conference on The Everyday Functioning of Politics and Dissent in the Maghreb, 21-

22 February 2009, Yale University, MacMillan Center. 
24

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco, s. 218-219.  
25

 Podľa článku 30 Kódu osobného štatútu (1956): „Rozvod sa môže uskutočniť výlučne pred súdom.“ Tunisko. 

Décret du 13 août 1956, portant promulgation Du Code du Statut Personnel. Journal officiel tunisien. N° 104 du 

28 décembre 1956 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://www.e-

justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiques/Statut_personel_Fr.pdf.  
26

 CHARRAD, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and 

Morocco, s. 214.  
27

 MOGHADAM, Valentine M. Country Reports: Tunisia. In NAZIR, Sameena, TOMPPERT, Leigh, eds. 

Freedom House: Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Citizenship and Justice. Lanham, MD: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2005, s. 295.  
28

 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation, s. 

1522. 
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umožňoval ženám lepší prístup k verejnému pôsobeniu. Ženy získali aktívne volebné právo 

v roku 1957, ktoré bolo znovu deklarované a doplnené pasívnym volebným právom Ústavou 

z roku 1959. Ústava zachovala princíp rovnosti medzi pohlaviami, ktorý bol postupom času 

zahrnutý i do ďalších textov právneho charakteru. Výsledkom bolo, že ženy získali právo, 

okrem iného, na voľný pohyb a založenie firmy, a to bez nutnosti povolenia od ich otcov 

alebo manželov.
29

 Vzdelávanie širokých vrstiev žien umožnila reforma prijatá v roku 1958, 

ktorá priniesla bezplatné vzdelávanie pre dievčatá vo veku medzi šiestym a štrnástym 

rokom.
30

  

Kým právne reformy a najmä Kód osobného štatútu z roku 1956 výrazne rozšíril práva 

žien v oblasti rodiny, vzdelávania a zamestnávania, v 70. rokoch môžeme byť svedkami 

istého kroku späť v posilňovaní práv a sociálneho statusu žien. Obmedzené verejné investície 

do vzdelávania mali za následok nižšiu školskú dochádzku dievčat a vo vzdelávacích 

osnovách sa v čoraz väčšej miere objavoval islamský obsah. Narastajúci vplyv hnutia 

islamskej obrody bol obmedzený zmenou režimu v roku 1987,
31

 keď v „lekárskom coup 

d'Etat“ prevzal od Burgibu post prezidenta republiky dovtedajší ministerský predseda Zín El-

Ábidín Ben Alí.
32

  

Posledným významným prejavom „burgibovského štátneho feminizmu“
33

 bolo 

schválenie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) v roku 

1985, ktorý je, ako ratifikovaný medzinárodný dohovor, podľa článku 32 ústavy nadradený 

tuniským zákonom.
34

 Na druhej strane však Tunisko popri schválení dohovoru vydalo 

deklaráciu, ktorá zakazovala prijatie uznesení, ktoré boli síce v súlade s Dohovorom ale 

v rozpore s prvou kapitolou tuniskej ústavy. Toto obmedzenie odkazovalo predovšetkým na 

prvý článok ústavy, ktorý označuje islam ako štátne náboženstvo Tuniskej republiky 

                                                 
29

 BEN SALEM, Lilia. Country Reports: Tunisia. In KELLY, Sanja, BRESLIN, Julia, eds. Freedom House: 

Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance. Lanham,, MD: Rowman & 

Littlefield Publishers, 2010, s. 488.  
30

 KELLY, Sanja, BRESLIN, Julia, eds. Freedom House: Women’s Rights in the Middle East and North Africa: 

Progress Amid Resistance. New York: Freedom House, 2010, s. 20. 
31

 MOGHADAM, Valentine M. Country Reports: Tunisia, s. 296. 
32

 BOULARЀS, Habib. Histoire de la Tunisie: Les grandes dates, de la Préhistoire à la Révolution. Tunis: Cérès 

Éditions, 2011, s. 694. 
33

 CAMAU, Michel, GEISSER, Vincent. Habib Bourguiba: la trace et l’héritage, s. 101. 
34

 Článok 32 ústavy z roku 1959 bol novelizovaný ústavným zákonom č. 97-64 z 27. októbra 1997 [cit. 2013-10-

21]. Dostupné z: http://www.atdc.org.tn/telecharger_loi-97-65-du-27-octobre-1997-modifiant-et-completant-

certains-articles-de-la-constitution_fr_561_pdf a ústavným zákonom č. 2002-51 z 1. júna 2002 [cit. 2013-10-21]. 

Dostupné z: http://www.atdc.org.tn/telecharger_loi-2002-51-du-1er-juin-2002-modifiant-certaines-dispositions-

de-la-constitution_fr_558_pdf. Zmeny sa týkali v oboch prípadoch predovšetkým postavenia prezidenta 

a ústavný zákon z roku 1997 zaviedol princíp nadradenosti ratifikovaných zmlúv vzťahujúcich sa 

k medzinárodným organizáciám nad tuniskými zákonmi. 

http://www.atdc.org.tn/telecharger_loi-97-65-du-27-octobre-1997-modifiant-et-completant-certains-articles-de-la-constitution_fr_561_pdf
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a implicitne i na islamským právnym rádom stanovené práva žien.
35

 V súvislosti s islamským 

právom, ktoré veľmi presne určuje právne a majetkové vzťahy v manželskom zväzku 

a v rodine, sa výhrady týkali i článku 9(2) o právu ženy predať svoju národnosť ďalej svojim 

deťom, článku 15(4) o právu ženy zvoliť si svoje bydlisko, článku 16 o manželstve, rozvode a 

dedičstve a článku 29 o arbitrážnom riešení prípadného sporu o výklade a plnení záväzkov 

vyplývajúcich z Dohovoru.
36

  

Burgibovský feminizmus bol teda rozhodne limitovaný a dotýkal sa oblastí, ktorých 

reforma predstavovala štátny záujem. Legitimitu čerstvo presadených zákonov hľadala vláda 

stále v posvätných textoch a svoje činy ospravedlňovala odvolávaním sa na právo idžtihádu, 

to jest možnosti interpretácie Koránu a Sunny pomocou vlastného myšlienkového úsilia.
37

 

Všeobecné uznávanie patriarchálnych noriem pretrvávalo a zostali zachované i prvky 

majetkoprávnej a občianskoprávnej nerovnosti v rodine. Tieto otázky sa dostali do popredia 

počas druhej vlny tuniského feminizmu, ktorá sa vyznačovala omnoho výraznejšou 

iniciatívnosťou a angažovanosťou zo strany ženských organizácií presadzujúcich niektoré 

čisto ženské záujmy.  

 

1.2 90. roky a iniciatívy ženských hnutí 

Druhá vlna gendrového zákonodarstva nadviazala na odkaz bývalého prezidenta 

Habíba Burgibu a jeho štátneho feminizmu. Na rozdiel od 50. rokov 20. storočia, keď boli 

ženy predovšetkým pasívnymi prijímateľmi na nich sa vzťahujúcich zákonov, sa ale od 80. 

rokov v čoraz väčšej miere aktívne zapojovali do iniciatívy a  tvorby gendrovej legislatívy, 

a to prostredníctvom priamej angažovanosti vo výboroch pripravujúcich zákony alebo 

nepriamo vyvíjaním nátlaku na držiteľov moci.
38

 Ženské hnutia sa tak od 80. rokov 20. 

storočia začali pretvárať na relevantných aktérov politického vývoja a postupne si vytvorili 

vlastný diskurz nezávislý od štátu.  

Prudký rozvoj ženských organizácií v 90. rokoch a zvýšenie sa ich vplyvu na 

rozhodovací proces týkajúci sa ženských práv a oblasti rodiny umožnili predovšetkým dva 

faktory. Prvým z nich bolo, že vďaka výrazným investíciám štátu do vzdelávacieho systému 

                                                 
35

 Tunisko. Loi N° 59-57 du 1er juin 1959, portant promulgation de la constitution de la Republique tunisienne 

[cit. 2013-10-22]. Dostupné z: http://www.e-

justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/org_juridictionnelle/Constitution_de_la_republique_tunisiennefr.pdf.  
36

 BEN SALEM, Lilia. Country Reports: Tunisia, s. 491. 
37

 BESSIS, Sophie. Le féminisme institutionnel en Tunisie: Ben Ali et la question féminine. Clio. Histoire‚ 

femmes et sociétés. 1999, vol. 9, s. 3 [cit. 2013-11-01]. Dostupné z: http://clio.revues.org/286.  
38

 MOGHADAM, Valentine M. Country Reports: Tunisia, s. 307. 

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/org_juridictionnelle/Constitution_de_la_republique_tunisiennefr.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/org_juridictionnelle/Constitution_de_la_republique_tunisiennefr.pdf
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od doby získania nezávislosti v 1956, vyrástla nová generácia vzdelaných žien, ktoré boli 

schopné aktívne sa zapájať do politického a spoločenského života.
39

  Stúpanie váhy ženských 

hnutí vyplýva okrem toho i zo skutočnosti, že prelom 80. a 90. rokov sa vo viacerých 

oblastiach blízkovýchodného a severoafrického regiónu vyznačoval silnejúcim islamským 

fundamentalizmom, ktorý predstavoval neustále sa zväčšujúcu politickú hrozbu i 

pre Tunisko.
40

 Islamistická vlna v Tunisku, nazývaná hnutie Ennahda, sa objavila na začiatku 

80. rokov a vláda, ktorá sa cítila byť ich vzostupom ohrozená podnecovala vytváranie 

sekulárne orientovaných ženských organizácií.
41

 Vládu i ženské organizácie spojoval odpor 

proti niektorým snahám hnutia Ennahda, ktoré usilovalo o zmenu niektorých zákonov, hlavne 

v oblasti rodinného práva. Hnutie sa tiež pokúšalo získať politickú moc a vyžadovalo 

vypísanie referenda o Kóde osobného štatútu, a to vo chvíli keď bol jeho vyhlasovateľ, 

prezident Burgiba, zbavený funkcie.
42

 Počas 80. rokov sa ale Kód osobného štatútu stal 

akousi „červenou líniou“ oddeľujúcou modernistov od spiatočníkov
43

 a druhá Tuniská 

republika na čele s Ben Alím sa rozhodla pokračovať v politike republiky prvej
44

 a vyzvalo 

ženské hnutie, v spolupráci s ďalšími tuniskými politickými silami, k podpisu Národného 

paktu v záujme ochrany úspechov Kódu osobného štatútu.
45

 Vláda taktiež využila výsledky 

rozsiahleho výskumu uskutočneného tuniskými feministami v 80. rokoch ako jeden zo 

základov vlastného programu.
46

 Väčšina obrancov ženských práv sa vďaka týmto krokom 

stala zástancom štátnej politiky a tuniská vláda sa na nich v tomto hektickom období mohla 

obracať ako na zdroj podpory.
47

 Na konci 80. rokov bolo hnutie Ennahda potlačené 

a zakázané
48

 a administratíva Ben Alího verejne prehlásila, že Kód osobného štatútu bude 

zachovaný.
49

 

                                                 
39

 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation, s. 

1524. 
40

 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation, s. 

1526. 
41

 MOGHADAM, Valentine M. Country Reports: Tunisia, s. 306-307. 
42

 LABIDI, Lilia. The Nature of Transnational Alliances in Women’s Associations in the Maghreb: The Case of 

AFTURD and ATFD. Journal of Middle East Women’s Studies. 2007, vol. 3, no. 1, s. 15. 
43

 BESSIS, Sophie. Le féminisme institutionnel en Tunisie: Ben Ali et la question féminine, s. 4. 
44

 LABIDI, Lilia. The Nature of Transnational Alliances in Women’s Associations in the Maghreb: The Case of 

AFTURD and ATFD, s. 6-7. 
45

 GHANMI, Azza. Le mouvement féministe tunisien: Témoignage sur l’autonomie et la pluralité du mouvement 

des femmes (1979–1989). Tunis: Chama, 1993, s. 123. 
46

 LABIDI, Lilia. The Nature of Transnational Alliances in Women’s Associations in the Maghreb: The Case of 

AFTURD and ATFD, s. 15. 
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 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation, s. 

1526. 
48

 MOGHADAM, Valentine M. Country Reports: Tunisia, s. 307. 
49

 LABIDI, Lilia. The Nature of Transnational Alliances in Women’s Associations in the Maghreb: The Case of 
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Pred charakteristikou reforiem gendrového zákonodarstva 90. rokov, ktoré reagovali 

na nedostatky Kódu osobného štatútu hlavne v oblasti národnostného práva, je nevyhnutné 

podať popis ženských hnutí, ktoré sa za tieto reformy zasadzovali. V roku 1978 vytvorila 

skupina študentov spolok pre štúdium situácie žien a pomenovala ho Klub Tahar Haddad po 

tuniskom právnikovi, ktorý sa ako jeden z prvých vyslovil za zlepšenie postavenia žien v 30. 

rokoch 20. storočia.
50

 Podľa charty klubu bolo jej poslaním podporovať aktívnu participáciu 

žien v ekonomickom a kultúrnom rozvoji krajiny a viesť boj žien nie proti mužom ale proti 

štruktúre spoločnosti a zvyklostiam, ktoré dávajú moc do rúk mužov.
51

 Založenie spolku, 

ktorý sa postupom času pretvoril v diskusné fórum ženských akademikov, právnikov, 

novinárov a ďalších odborníkov, bolo prvým významným krokom ku vzniku ženských 

asociácií v Tunisku.
52

  

Ďalšou dôležitou zastávkou bolo vytvorenie ženskej sekcie hlavného odborového 

zväzu Tuniska (UGTT – Union Générale Tunisienne du Travail) v roku 1983. Vznikla 

komisia „Žena v práci,“  ktorá sa zameriavala na riešenie problémov špecifických pre 

pracovníčky, ako napr. otázka materstva a materskej dovolenky a ďalšia legislatíva 

vzťahujúca sa na ženy.
53

 Vytvorenie Ministerstva rodiny a podpory ženy o rok neskôr 

a menovanie prezidentky Národnej únie tuniskej ženy (UNFT – Union Nationale de la femme 

tunisienne)
54

 do čela novo vzniknutého rezortu, bolo jednoznačne odpoveďou na nátlak zo 

strany ženského hnutia.
55

 V roku 1985 vznikla skupina NISSA, ktorá sa shromažďovala okolo 

rovnomenného časopisu. Prvé číslo časopisu oznámilo, že práva žien boli ohrozené a ďalšie 

čísla vychádzali v podobnom tóne.
56

 NISSA, ako i ostatné ženské organizácie, bránila Kód 

osobného štatútu a upozorňovala na „neviditeľnú“ prácu žien. Analýza obsahu časopisu však 

ukazuje, že medzi jeho témy patrila už i angažovanosť žien v politike.
57

  

Členovia ženského hnutia sa usilovali o inštitucionalizáciu ich snáh a cieľov. Tuniská 

asociácia demokratických žien (ATFD – Association Tunisienne des Femmes Démocrates) si 

zvolila aktivistický prístup, kým Asociácia tuniských žien pre výskum a rozvoj (AFTURD –

                                                 
50

 ZOUGHLAMI, Neila, Quel Feminisme dans les Groupes-Femmes des Annees 80 en Tunisie? Annuaire de 

l'Afrique du Nord. 1989, vol. XXVII, s. 444. 
51

 ZOUGHLAMI, Neila, Quel Feminisme dans les Groupes-Femmes des Annees 80 en Tunisie?, s. 445. 
52

 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation, s. 

1524. 
53

 ZOUGHLAMI, Neila, Quel Feminisme dans les Groupes-Femmes des Annees 80 en Tunisie?, s. 446. 
54

 Národná únia tuniskej ženy patrí medzi najstaršie ženské organizácie v Tunisku. Bola založená už v roku 

získania nezávislosti v 1956. Union Nationale de la femme tunisienne. Historique [cit. 2013-11-13]. Dostupné z:  

http://www.unft.org.tn/fr/index.php?rub=248&srub=296.  
55

 ZOUGHLAMI, Neila, Quel Feminisme dans les Groupes-Femmes des Annees 80 en Tunisie?, s. 451.  
56

 LABIDI, Lilia. The Nature of Transnational Alliances in Women’s Associations in the Maghreb: The Case of 

AFTURD and ATFD, s. 12. 
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 ZOUGHLAMI, Neila, Quel Feminisme dans les Groupes-Femmes des Annees 80 en Tunisie?, s. 447. 
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Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement) sa vydala 

cestou výskumu a organizovala workshopy a konferencie. Obe skupiny sa postupne formovali 

už od začiatku 80. rokov, mohli však byť ustanovené ako oficiálne inštitúcie iba po zosadení 

prezidenta Burgibu v 1987.
58

 V roku 1989 bolo oficiálne dovolené vytvorenie ATFD, ktorá 

bola definovaná ako organizácia s politickými, sociálnymi a kultúrnymi aktivitami za cieľom 

obrany a rozvoja práv žien oproti nebezpečenstvám, ktoré vychádzajú zo spiatočníckych 

úmyslov.
59

 Jej agenda kombinovala celospoločensky prospešné aktivity so sústredením sa na 

situáciu žien. Koncom 80. rokoch vznikla rada ďalších asociácií, ktoré spájal záväzok 

k ochrane Kódu osobného štatútu.
60

  

Rozmach ženských asociácií vytvoril v 90. rokoch priaznivú klímu pre všeobecný 

záujem o ženskú otázku. Ženské organizácie sa v tomto období stavali na odpor voči 

konzervatívnym a islamistickým náladám, stáli teda na rovnakej strane s vládou. 

Najvýznamnejšie reformy druhej vlny gendrového zákonodarstva boli zavedené v roku 1993, 

za vlády prezidenta Ben Alího.
61

 Týmito reformami sa ženy domáhali práv, ktoré im neboli 

Kódom osobného štatútu udelené a boli až do tej doby najsilnejším prejavom oddelenia 

agendy asociácií žien od štátnej politiky v oblasti rodinného práva a práva žien. Hlavným 

rozdielom od 50. rokov bolo, že prostredie, v ktorom stála ženská otázka na poprednom 

mieste, vytvorili samotné ženské organizácie a nie vládnuce elity.
62

  

Najvýznamnejší dopad mala revízia tuniského Kódu o občianstve v roku 1993. 

Podmienky pre prenos tuniského občianstva predefinovala takým spôsobom, ktorý 

zachovával kombináciu zásad ius sanguinis a ius soli, ukotvených v pôvodnom znení Kódu 

z roku 1957,
63

 ale právomoci matky na prenos občianstva na svoje deti v rámci zásady ius 

sanguinis boli rozšírené.
64

 V Tunisku, ako i v ďalších štátoch Maghrebu mala otcovská línia 

historicky prednosť pri určovaní národnosti, členstvo v politickej komunite národného štátu sa 

totiž zakladalo na patrilinearite.
65

 Podľa Kódu o občianstve „Tunisanom je: 1. dieťa narodené 

                                                 
58

 LABIDI, Lilia. The Nature of Transnational Alliances in Women’s Associations in the Maghreb: The Case of 
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 CHARRAD, Mounira M. Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation, s. 

1525. 
61

 BRAND, Laurie A. Women, the State, and Political Liberalization: Middle Eastern and North African 

Experiences. Columbia University Press, 1998, s. 212-213. 
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tuniskému otcovi“ (článok 6).
66

 Táto bezpodmienečnosť práva krvi prostredníctvom otca mala 

svoje základy v snahe udržať jednotu náboženskej komunity a vychádzala z islamskej  

náboženskej tradície, ktorá zakazovala manželstvo moslimky a nemoslima, ale pripúšťala 

sobáš moslima a nemoslimky. Vo výsledku bol teda otec, to jest bezvýhradný zdroj štátneho 

občianstva, vždy vyznávačom islamského náboženstva. Oproti tomu mohla po revízii Kódu 

o občianstve v roku 1993 tuniská žena podľa článku 12 predať svoju národnosť dieťaťu 

narodenému v zahraničí, a to bez ohľadu na národnosť (a náboženskú príslušnosť) otca.
67

 

Reforma bola preto významným krokom i z hľadiska kultúrneho tabu týkajúceho sa 

manželstva moslimky a nemoslima.
68

 

Paralelne s reformami v oblasti legislatívy týkajúcej sa žien a ich práv sa počas druhej 

vlny uskutočnila i rozsiahla reforma vzdelávacieho systému. Dekrét z roku 1991 zaviedol 

povinnú školskú dochádzku pre dievčatá i chlapcov vo veku 6 až 16 rokov. Výsledkom bola 

dramatický nárast počtu zapísaných na stredné školy.
69

 Vďaka tejto reforme sa podiel dievčat 

navštevujúcich strednú školu zvýšil medzi rokmi 1985 a 2000 z 32% na 81%.
70

 Súčasne 

výrazne stúpol i počet poslankýň v parlamente, medzi voľbami v roku 1994 a 1999 sa ich 

počet takmer zdvojnásobil z 11 na 21 poslankýň.
71

 Tento trend pokračoval i v nasledujúcich 

voľbách, kým v roku 1994 predstavovali ženy iba necelých 7% poslancov,
72

 v 2004 obsadili 

takmer 23% parlamentných kresiel.
73

 Participácia žien sa zvýraznila i v hospodárskej oblasti, 

podľa štatistických dát z roku 2004 predstavovali ženy v Tunisku 26.6% aktívne pracujúceho 

obyvateľstva.
74
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2. Ženy revolúcie 

Dňa 17. decembra 2010 sa v tuniskom meste Sidi Bouzid upálil predavač zeleniny, 

Mohamed Bouazizi. Reagoval tým na frustráciu a beznádej po konfiškácii jeho vozíku, ktorý 

predstavoval jediný zdroj príjmu pre jeho rodinu. Počas nasledujúcich hodín a dní sa vynárali 

spontánne pouličné zhromaždenia ako vyjadrenie solidarity s Bouaziziho príbehom.
75

 Ostrá 

reakcia bezpečnostných zložiek vyvolala v demonštrantoch ďalší odpor a protesty sa i vďaka 

záberom a videám z protestov, ktoré prostredníctvom arabskej televíznej stanice Al Jazeera a 

internetu obleteli svet, rýchlo rozšírili na hlavné mesto Tunis i do susediacich krajín. V 

priebehu niekoľkých mesiacov zvrhla revolučná vlna, ktorá dostala označenie Arabská jar, 

autoritárske režimy v Tunisku, Egypte a Líbyi.
76

  

Revolúcie v arabskom svete v roku 2011 sa vyznačovali vysokým počtom 

analogických rysov, pričom cieľmi a metódami mobilizácie a vyjadrovania obecnej vôle vo 

veľkej miere napodobňovali tuniský príklad. Kvôli výrazne odlišným miestnym podmienkam 

a ovplyvňujúcim faktorom v jednotlivých krajinách musíme ale protestné akcie v každom 

štáte vnímať ako svojbytné procesy, ktoré vyžadujú osobitné skúmanie. Tuniská protestná 

vlna sa od revolúcií v ostatných krajinách oblasti líšila mimo iné i výraznou mierou zapojenia 

žien do mobilizačného procesu proti stávajúcemu režimu a ich vysokou účasťou na 

protestných akciách samotných.
77

 

 

2.1 Na ceste k arabskej jari 

Vďaka dvom vlnám gendrového zákonodarstva vychádzajúcim od vládnuceho režimu 

sa ženy stali plnohodnotnými členmi tuniskej spoločnosti držiacimi a vykonávajúcimi aktívne 

i pasívne volebné právo a schopnými prenášať svoje občianstvo na svojich potomkov. 

Nevídané rozšírenie občianskych práv žien priniesla predovšetkým druhá vlna gendrového 

zákonodarstva v 90. rokoch, ktorá sa vyznačovala spoluúčasťou ženských organizácií a vlády 

na tvorbe novej gendrovo relevantnej legislatívy. I napriek tomu, že väčšinu spomínaných 

výhod, ako i progresívne rodinné právo, zaistil ženám v prvej vlne iniciatívny a v druhej vlne 
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kooperatívny vládnuci režim, ktorý svoj postoj k problematike zrovnoprávňovania 

a postavenia žien vo svojich zásadách nezmenil ani na začiatku nového tisícročia, sa prvé 

desaťročie 21. storočia nieslo, i v prípade žien, v mene zreteľne rastúceho spoločenského 

napätia namiereného proti vládnucemu usporiadaniu. Ženy ako skupina tvoriaca integrálnu 

súčasť tuniského politického a hospodárskeho života sa v súlade so svojim, v mnohých 

ohľadoch rovným spoločenským postavením taktiež rovnomerne vyjadrovali proti alebo 

aspoň pociťovali nespokojnosť s prevládajúcimi spoločenskými pomermi v krajine. 

 Ako všetky veľké spoločenské prevraty, i arabská jar bola výsledkom dlhodobo sa 

zhromažďujúcich a vzájomne prepojených príčin. Ekonomické, sociálne, politické a právne 

problémy prispievali súbežne k pocitu krivdy, ktorý vyvrcholil v decembri 2010 a na jar 

2011.
78

 V intelektuálnych a náboženských kruhoch síce už dlho rezonovala snaha o politickú 

zmenu, východiskovým bodom všeobecnej nespokojnosti a vzniku masového hnutia bola 

predovšetkým stagnujúca ekonomika, nízky životný štandard a vysoká miera 

nezamestnanosti, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Podľa údajov Arabskej organizácie 

práce (ALO – Arab Labour Organization) z roku 2008 dosahovala miera nezamestnanosti 

mladých v arabskom svete 30% oproti celosvetovému priemeru 14%. Podiel mladých na 

celkovej nezamestnanosti tvoril v sledovanom roku v arabských krajinách 52% a v Tunisku sa 

vyšplhal až na 65%.
79

 Medzi príčiny tak výrazného znevýhodnenia mladých na pracovnom 

trhu možno zaradiť obrovský demografický boom v arabských krajinách medzi rokmi 1975 

a 2005, v následku ktorého sa počet obyvateľov viac než zdvojnásobil na 314 miliónov 

osôb.
80

 V dôsledku toho má podľa sčítania obyvateľstva z roku 2005 35% obyvateľov 

arabských krajín menej než 15 rokov.
81

 Ekonomický vývoj vo väčšine arabských štátov nebol 

schopný účinne zareagovať na tak ohromný nárast populácie, ktorý vyústil v neschopnosti 

zaistiť vzdelaným mladým vrstvám adekvátne zamestnanie. Tunisko je obzvlášť výrazným 

príkladom tohto javu – napriek najlepšiemu vzdelávaciemu systému arabského sveta, 

rozsiahlej strednej vrstve a silným organizovaným odborom sú pre mladých realitou mizerné 

vyhliadky na pracovnom trhu.
82

 K vysokej miere nezamestnanosti v regióne prispieva i rýchla 
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urbanizácia spojená s neadekvátnym rozvojom infraštruktúry a nízka úroveň zahraničných 

investícií okrem energetického sektoru.
83

 

Nezamestnanosť má ešte častejšie ženskú tvár – pomer nezamestnaných žien 

prevyšuje v arabskom svete podiel mužov a patrí medzi najvyššie na svete. V Tunisku 

predstavoval v časovom rozmedzí 1996 až 2005 podiel nezamestnaných žien 132% podielu 

nezamestnaných mužov.
84

 Táto skutočnosť reflektuje nielen neschopnosť arabských 

ekonomík generovať dostatok pracovných pozícií, ale poukazuje i na zakorenenú zaujatosť 

voči zamestnávaniu žien.
85

  

K vypuknutiu protestov prispeli i obrovské majetkové rozdiely v arabských krajinách, 

ktoré ďalej zvyšovali ekonomickú frustráciu obyvateľstva.
86

 V Tunisku sa predovšetkým za 

Ben Alího éry nevídane rozšírila korupcia na báze príbuzenských vzťahov. Podľa 

diplomatických depeší dvoch veľvyslancov Spojených štátov v Tunisku z obdobia 2008 až 

2010, zverejnených stránkou WikiLeaks v novembri roku 2010, viac než polovica tuniských 

komerčných elít stála v osobnom príbuzenstve s Ben Alím. Táto sieť sa v Tunisku preslávila 

pod názvom „Rodina.“
87

 Dokumenty sa k tuniskej verejnosti dostávali predovšetkým 

prostredníctvom stránky TuniLeaks spustenej nezávislým kolektívnym blogom Nawwat
88

 iba 

hodinu po tom ako sa uniknuté depeše objavili na stránke WikiLeaks.
89

 Široko známy 

extravagantný životný štýl Ben Alího manželky a jej časté návštevy vyhlásených nákupných 

a rekreačných stredísk stáli v ostrom rozpore s príbehom Mohameda Bouaziziho a jeho rodiny 

a v spojení s odhalenými korupčnými a rodinkárskymi aférami vyvolali rozhorčenie, ktoré 

vyústilo v masových pouličných demonštráciách.
90

  

Režim kvôli spomínaným škandálom postupne strácal svoju legitimitu. Lojalitu 

k režimu, vychádzajúcu z dosiahnutých výsledkov a pokroku vo vzdelávaní a v oblasti práv 

žien, postupne podkopával obrovský nárast vysokoškolákov vzápätí školských reforiem a 
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neschopnosť režimu zaistiť adekvátne uplatnenie na pracovnom trhu pre mladých absolventov 

a pre právne zrovnoprávnené ženy. Ani islamistická hrozba, ktorú Ben Alího režim využíval 

na ospravedlňovanie svojho autoritárskeho riadenia, už nenašla dostatočne silnú ozvenu 

medzi obyvateľmi. Tuniskí islamisti boli buď vo väzení, mŕtvi, alebo, ako Rached 

Ghannouchi
91

 a Walid Bennani,
92

  dvaja poprední predstavitelia a zakladatelia hnutia 

islamskej obrody, Ennahda,  v exile.
93

 Zničením svojej hlavnej opozície na začiatku 90. rokov 

režim stratil jednu z posledných opodstatnení svojej existencie, fakticky vypudený islamizmus 

totiž už nepredstavoval zjednocovaciu hrozbu pre väčšinu obyvateľov.  

Legálne opozičné strany sa síce od volebnej reformy z roku 1994 mohli formálne 

zúčastňovať politického procesu,
94

 neboli však reálne schopné presadzovať svoje návrhy 

v parlamente ovládanom Ben Alího stranou, Ústavným demokratickým zhromaždením (RCD 

– Rassemblement Constitutionnel Démocratique). V Tunisku v následku vlády Burgibu a jeho 

Socialistickej ústavnej strany (PSD – Parti socialiste destourien), na ktorú naviazal v roku 

1987 nastupujúci Ben Alí, chýbala tradícia čulého politického života a až do reformy z roku 

1994 v praxi neexistoval pojem parlamentnej plurality a legálnej parlamentnej opozície. 

Vďaka systému absolútnej väčšiny vo voľbách do Poslaneckej snemovne Tuniska získala 

vládnuca Ben Alího strana i naďalej všetky kreslá rozdeľované v jednotlivých volebných 

obvodoch, podľa reformy z roku 1994 sa však do parlamentu novo dostali i štyri opozičné 

strany vďaka vyhradeným „národným“ kreslám.
95

 I napriek tejto formálnej pluralite 

parlamentu nezískala až do arabskej jari vďaka volebnému systému vládna strana nikdy menej 

ako 75% celkového počtu mandátov.
96

 Islamistickej Ennahde bola účasť vo voľbách po celé 

obdobie zakázaná.  

V prezidentských voľbách roku 1999 po prvýkrát v dejinách Tuniska zmeralo sily 

viacero kandidátov. Podľa oficiálnych údajov obhájil prezident Ben Alí svoju funkciu viac 

než 99 percentami získaných hlasov pri 92-percentnej volebnej účasti a nastúpil do svojho 
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tretieho, podľa platnej ústavy posledného, funkčného obdobia. Viacnásobne zasiahol do 

zloženia vlády, vrátane menovania štyroch žien.
97

 V máji 2002 Ben Alí dosiahol pomocou 

referenda novelizáciu ústavy, ktorá mu umožnila uchádzať sa o štvrtý päťročný mandát vo 

voľbách 2004. Jeho oponenti tento krok ostro napadali a označovali ho za „rovnú cestu k 

celoživotnému prezidentstvu.“
98

 I napriek kritike sa zopakovalo drvivé víťazstvo Ben Alího v 

prezidentských i jeho strany v parlamentných voľbách 2004. Oponenti vládneho režimu sa ale 

sťažovali na prekážky stavené proti ich kampani a na chýbajúci prístup k médiám. I podľa 

Reportérov bez hraníc boli Tunisanom počas kampane odoprené nezávislé informácie z 

médií.
99

 O piate volebné obdobie sa prezident Ben Alí mohol uchádzať na základe ústavného 

dodatku, podľa ktorého mohli úradujúci zvolení vodcovia všetkých uznaných politických 

strán automaticky kandidovať na post prezidenta. Tento dodatok sa vzťahoval iba k voľbám 

2009 a umožnil stávajúcemu prezidentovi ďalšie víťazstvo.
100

 

 Na základe predložených údajov môžeme usúdiť, že Ben Alí si pomocou väčšinového 

volebného systému, pri ktorom sa prezidentské a parlamentné voľby odohrávali vždy 

súbežne, presadením zmien ústavy a výnimiek v otázke funkčného obdobia a dovolením 

formálnej opozície existujúcej prakticky z prezidentovej „dobrej vôle“  vybudoval pevný 

autoritársky politický systém. Reakciou na túto skutočnosť sa protesty, ktoré mali spočiatku 

podobu zhromaždení pre vyjadrenie solidarity a nespokojnosti s hospodárskymi pomermi, 

postupne pretransformovali na vzburu proti vládnucemu režimu a jeho očividnej politickej 

zakonzervovanosti a neschopnosti riešiť zásadné spoločenské a hospodárske problémy 

krajiny. 

 

2.2 Charakteristické rysy vlny protestov v 2010-2011  

Protesty, ktoré mali svoj pôvod v tuniských zhromaždeniach vyjadrujúcich súhlas s 

vecou Mohameda Bouaziziho a žiadajúcich ekonomickú, sociálnu a neskôr i politickú zmenu, 

mali viacero spoločných a dovtedy v regióne nevídaných rysov. Charakteristické prvky 

tuniského povstania boli v mnohých ohľadoch napodobňované a opakované  i v ďalších 

blízkovýchodných krajinách, ktoré oheň vzbury rýchlo dostihol. Ako výsledok boli za menej 
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ako dva mesiace zvrhnutí dvaja pravdepodobne najstabilnejší autokrati Blízkeho východu: 

tuniský prezident Ben Alí 14. januára 2011 a egyptský prezident Husní Mubárak 11. februára 

2011.
101

 Protestné hnutie sa však nerozširovalo iba cez hranice ale i vnútroštátne, v Tunisku 

prúdilo predovšetkým zo zanedbávaných rurálnych oblastí do hlavného mesta, kde sa vďaka 

zdieľaným cieľom spojilo s kedysi silným, ale potlačovaným robotníckym hnutím.
102

  

 Komentátori a analytici zameraní na oblasť Blízkeho východu poukazovali už počas 

arabskej jari na univerzálny charakter protestných hnutí presahujúcich ideologické rozdiely. 

Revolúcie sa neprezentovali ako socialistické, liberálne alebo islamistické ale ako vzbury 

so širokou sociálnou základňou a podporou, namierené proti skorumpovaným režimom a proti 

autoritárskemu spoločenskému zriadeniu.
103

 Mobilizačnou silou sa nestal vonkajší nepriateľ 

ako USA alebo Izrael,
104

 ale všeobecná požiadavka na zlepšenie životnej úrovne, zaistenie 

pracovných príležitostí, reforma politického systému a zvýšenie dôvery v štátne inštitúcie. 

Namiesto ideologických sloganov sa na protestoch objavili národné vlajky a revolúcia spojila 

patriotizmus a sociálne požiadavky v univerzálne posolstvo, ktoré aspoň na krátku dobu 

zjednotilo sekularistov a islamistov, skupiny z ľavého krídla politického spektra a zástancov 

liberálnych ekonomických reforiem, stredné triedy a chudobných.
105

  

 Autoritárske režimy boli spočiatku zaskočené spontánnymi protestnými hnutiami bez 

akéhokoľvek centrálneho vedenia. I keď sa do demonštrácií často zapojovali odbory 

a mládežnícke a iné skupiny, protesty neboli spojené s konkrétnymi politickými stranami 

alebo aktivistickými organizáciami, ako ani s určitými spoločenskými vrstvami alebo 

ideologickými prúdmi. Absencia vodcov podkopávala úspešnosť dosial používaných 

represívnych opatrení režimu. Kým v minulosti postačovalo zadržať niekoľko politických 

lídrov a prehlásiť protestujúcich za zahraničných agentov, bezpečnostné sily počas arabskej 

jari neboli schopné efektívne zasiahnuť proti protestnému hnutiu bez konkrétnych vodcov.
106

 

Režimy sa uchýlili k použitiu násilia na demonštrujúcich masách, čím však nevyvolali strach 

a ústup, ale iba nárast hnevu, pocit morálnej nadradenosti a legitimity revolúcie a následné 
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zväčšenie protestov.
107

 S rastúcim počtom obetí
108

 sa k ekonomickým, sociálnym a politickým 

krivdám pridal ľudský faktor s ešte silnejšími mobilizačnými účinkami.   

 Najdôležitejším faktorom, ktorý počas arabských revolúcií roku 2010 a 2011 

eliminoval nutnú potrebu konkrétnych vodcov, bolo rozšírenie sociálnych médií. V minulosti 

vyžadovala príprava a riadenie koordinovaných protestných akcií nejakú hierarchizovanú 

organizáciu, optimálne s jasne zreteľnou hlavou.
109

 Informačná revolúcia posilnila verejnosť, 

obmedzila jej informačnú závislosť na vláde a poskytla nové prostriedky spoločenskej 

mobilizácie, bez potreby zahrnutia tradičných politických organizácií. Vlády stratili monopol 

na utváranie politického diskurzu a dôvera v miestne vládou kontrolované média bola 

potrasená.
110

 S predstavou o schopnosti masových komunikačných technológií vytvoriť 

platformu pre skupiny bez vodcov prišiel už v roku 2002 Howard Rheingold v knihe Smart 

Mobs. Ako ideálne k organizácii a koordinácii kolektívnych akcií hodnotil najmä spoločenské 

siete, založené na princípe združovania a spájania veľkého počtu užívateľov. „Inteligentné 

davy“ popisoval ako ľudí, ktorí sú vďaka mobilným komunikačným prostriedkom schopní 

konať v súlade i keď sa navzájom nepoznajú.
111

 Pomocou konceptu inteligentných davov je 

možné vysvetliť ako bolo možné prinútiť prezidenta Ben Alího odísť do exilu menej než 

mesiac po sebaupálení Bouaziziho. Bezpečnostné a tajné služby boli až príliš zaneprázdnené 

pátraním po podvratných organizáciách aby boli schopné pochopiť, že na režim 

najnebezpečnejšia opozičná sieť nemá vodcu ani pevné vnútorné usporiadanie.
112

 Režim 

skrátka nedokázal účinne zareagovať na moderné taktiky protestujúcich a na nový typ 

opozičných aktivít. Prezident Ben Alí si tesne pred svojim pádom uvedomil dôležitosť nových 

médií a vo svojom poslednom oficiálnom prejave z 13. januára 2011 prisľúbil okrem zákazu 

používania ostrého streliva proti demonštrantom a zníženia cien základných komodít 

a potravín i plnú slobodu pre všetky druhy médií a zákaz odstavenia a cenzúry internetových 

stránok.
113

 Prísľuby prišli ale príliš neskoro a k odvráteniu zvrhnutia jeho režimu už nestačili.  
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 Okrem umožnenia vzniku „inteligentných davov“ malo rozšírenie sociálnych médií 

i ďalšie účinky. Kyberaktivizmus a predovšetkým  spoločenské siete ako Facebook a Twitter 

hrali nenahraditeľnú rolu pri koordinácii protestov a pri masovej mobilizácii, hlavne vďaka 

umožneniu rýchleho šírenia vizuálnych materiálov vo forme fotografií a videozáznamov. 

Obrazy Mohameda Bouaziziho v obkľúčení plameňov sa rozšírili po sociálnych sieťach 

v priebehu niekoľkých hodín a vyvolali silné protivládne sentimenty.
114

 Nemenej dôležité boli 

nové sociálne média pre získanie sympatií širšieho medzinárodného publika.
115

 K šíreniu 

správ o revolúcii medzi arabsky hovoriacou verejnosťou na Blízkom východe ale i na Západe 

prispeli v podstatnej miere i satelitné televízne stanice Al Jazeera a Al Arabiya.
116

 Práve 

neustále rastúci prístup obyvateľov k týmto staniciam a ich preferencia na úkor štátom 

ovládaných médií bol najvýznamnejším faktorom straty schopnosti vlády kontrolovať diskurz 

o prebiehajúcich udalostiach.
117

 Výrazný vplyv rozsiahleho prístupu k zahraničným 

satelitným televíznym staniciam a internetu najjasnejšie dokazuje porovnanie „Chlebových 

nepokojov“ proti diktatúre prezidenta Habíba Burgibu v roku 1984 a „Vzbury v banskom 

údolí Gafsa“ za vlády prezidenta Ben Alího v roku 2008 na strane jednej, ktoré neboli 

schopné pretransformovať sa na celonárodné hnutie a  protestnej vlny z prelomu 2010 a 2011 

na strane druhej, ktorá sa na rozdiel od spomínaných povstaní rozšírila po celej krajine 

bezprecedentnou rýchlosťou.
118

  

 Pre protesty v Tunisku a obzvlášť v hlavnom meste krajiny bolo okrem spomínaných 

rysov príznačné i to, že na ulice vyšli výrazne oba pohlavia a ženy sa vo vysokom počte 

zapojovali do mobilizačného procesu. V súlade s popisovanou „bezvodcovosťou“ revolúcií 

arabskej jari a absenciou centrálne riadených štruktúr pri organizácii protestov šlo hlavne 

o konkrétne osobnosti, ktoré konali vo väčšine prípadov samostatne a nie ako súčasť 

organizovanej skupiny, či už politického alebo aktivistického charakteru. 

 

2.3 Osobnosti tuniskej revolúcie 

Protirežimová angažovanosť sa počas tuniskej revolúcie okrem roviny opozičnej 

politiky prejavovala v dvoch základných podobách: vo forme online aktivizmu a organizácie 
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a účasti na demonštráciách. Oba druhy odporu sa u konkrétnych jednotlivcov často 

prekrývali, nie je medzi nimi preto možné stanoviť ostrú hranicu.  

 Rola žien bola integrálna v oboch spomínaných okruhoch odporu. Etablované tuniské 

ženské hnutia sa však na protestoch, hlavne v počiatočnej fáze povstania, neangažovali 

aktívne. Dôvodom je strategické partnerstvo, ktoré väčšina ženských organizácií uzavrela 

s predrevolučným vládnucim režimom a z neho vyplývajúca lojalita k stávajúcemu 

politickému zriadeniu.
119

 I v prípade protestujúcich žien ide preto najmä o samostatne 

konajúce osobnosti.  

V oblasti kyberaktivizmu bývajú vyzdvihované zásluhy blogerky a učiteľky angličtiny 

na univerzite v Tunisu, Liny Ben Mhenni, ktorá sa vďaka svojmu blogu „A Tunisian Girl“ a 

nominácii na Nobelovu cenu za mier za rok 2011 preslávila i za hranicami Tuniska.
120

 Už i 

pred revolúciou sa vo svojom blogu zaoberala otázkami týkajúcimi sa ľudských práv a 

slobody médií, zverejňovala reporty z debát a školení rôznych organizácií o ženských 

právach, kritizovala cenzúru a snažila sa zvýšiť povedomie o dokumentoch odhalených 

stránkou WikiLeaks, popisujúcich korupčné taktiky vládnucej vrstvy. Od decembra 2010 

obsiahlo dokumentovala priebeh tuniskej revolúcie. Od samotných začiatkov sa zúčastňovala 

demonštrácií v hlavnom meste Tunise i v okolí Sidi Bouzid a jej fotografie zverejňované na 

blogu „A Tunisian Girl“ boli jednými z mála skorých poslov o situácii v Tunisku v období, 

keď bol vstup do krajiny zahraničným novinárom zakázaný a štátne média boli nástrojmi 

v rukách vlády.
121

 Jej štvorjazyčný záznam z 19. decembra o sebaupálení Mohameda 

Bouaziziho je vzácnou zmienkou prípadu pred jeho získaním svetovej slávy v súvislosti s 

nachádzajúcimi udalosťami arabskej jari. Blogerka Bouaziziho zaraďuje k ďalším dvom, 

takmer nepovšimnutým prípadom sebaupálenia mladých tuniských mužov v tom istom roku, 

ktoré sú jasným dokladom spoločenskej nespokojnosti vriacej pod povrchom.
122

 

V nasledujúcich týždňoch blogerka dokumentovala teritoriálny vývoj protestov, rozširujúcich 

sa z provincie Sidi Bouzid v strednom Tunisko až do hlavného mesta. Zaznamenala i 

stupňujúcu sa agresivitu zásahov policajných zložiek proti demonštrantom a oficiálny diskurz 
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štátnych médií hovoriacich o šíriacich sa protestoch ako „izolovaných prípadoch.“
123

 Jej 

záznamy a fotografie o masakroch v Regueb a Kasserine boli pre tuniských aktivistov a pre 

zahraničné média unikátnymi zdrojmi informácií o dianiu v strednej časti krajiny počas 

najnásilnejších dní povstania a podnietili, že sa obyvatelia mnohých ďalších tuniských miest 

vybrali do ulíc.
124

 S písaním neprestala ani po úteku Ben Alího 14. januára 2011 a robila 

záznamy z mierových demonštrácií (tzv. sit-ins) zvolávaných predovšetkým na tuniské 

námestie la Kasbah, ktoré boli i naďalej narušované políciou a armádnymi zložkami lojálnymi 

k vyhnanému prezidentovi a jeho strane. Na druhej strane spomína i hlasy z rad občanov 

nesúhlasiacich so zmenou režimu.
125

 

Olfa Riahi je ďalšou z rad mladých aktivistiek, ktoré na svojom blogu komentovali 

udalosti tuniskej revolúcie a následný vývoj v krajine.
126

 Celonárodného ohlasu blogerka 

dosiahla však až v decembri 2012 v súvislosti s odhalením korupčnej aféry Rafika 

Abdessalema, ministra zahraničných vecí za stranu Ennahda a zaťa Racheda Ghannouchiho, 

„intelektuálneho vodcu“
127

 strany. Aféra, pre ktorú sa v tuniskej tlači zachytilo pomenovanie 

„Sheratongate,“ sa týka predovšetkým zneužívania právomoci verejného činiteľa.
128

  

Okrem mobilizácie pomocou sociálnych sietí a blogov, využívaných prevažne mladou 

generáciou, sa ženy zapojovali i do tradičnejších foriem protestu a prostredníctvom vplyvu 

profesijných zväzkov (obzvlášť aktívni v organizácii protestov boli právnici), vysokej politiky 

alebo spoločenského aktivizmu zameraného predovšetkým na ľudské práva a slobodu médií 

pôsobili na priebeh a výsledky revolúcie. 

Jednou z významných aktivistiek bola počas revolúcie právnička Radhia Nasraoui, 

ktorá bojuje už viac než 30 rokov za spravodlivosť a ľudské práva v Tunisku a stavia sa na 

odpor proti mučeniu politických väzňov.
129

 Za svoje postoje bola neustále prenasledovaná, 
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napriek tomu sa ich zastala i počas revolúcie a bola jedným z jej myšlienkových vodcov.
130

 

Po úteku a zbavení Ben Alího funkcie prezidenta vyzývala k ďalšej aktivite a dôkladnej 

politickej transformácii slovami „Zbavili sme sa diktátora, ale diktatúry ešte nie.“
131

  

Medzi dlhodobé predstaviteľky societálneho aktivizmu môžeme zaradiť novinárky 

Sihem Bensedrine a Nazihu Réjibu, spoluzakladateľky spolku pre podporu slobody tlače a 

nezávislého online časopisu Kalima, ktorý však bol počas Ben Alího vlády v Tunisku 

blokovaný.
132

 Obe novinárky boli obviňované zo „šírenia falošných správ s úmyslom 

narušenia verejného poriadku,“ v prípade Sihem Bensedrine došlo i k zadržaniu.
133

 

Bensedrine stála aj pri zrode Tuniského národného výboru pre slobody (CNLT – Conseil 

national pour les libertés en Tunisie), ktorý bol od roku 1999 až do pádu Ben Alího režimu 

oficiálne zakázaný. Výbor, ktorý sa počas celého obdobia svojej ilegality i počas tuniskej 

revolúcie zasadzoval za presadenie demokratických reforiem, bol po páde režimu spätne 

legalizovaný a Bensedrine sa stala jeho hovorkyňou.
134

  

 Najvýznamnejšou ženskou postavou opozičnej politiky počas Ben Alího éry i po 

tuniskej revolúcii je Maya Jribi, vodkyňa Progresívnej demokratickej strany (PDP – Parti 

démocrate progressiste), ktorá sa v roku 2012 pretransformovala v centristickú a liberálne 

orientovanú Republikánsku stranu (Parti républicain).
135

 Je prvou tuniskou ženou, ktorá 

získala vedúce postavenie v politickej strane a iba druhou v celom Maghrebe.
136

 Podľa 

vlastných slov je feministkou, ktorá sa snaží brániť princíp gendrovej rovnosti. Bola 

tiež jednou z navrhovateliek modernizácie Kódu osobného štatútu.
137

  

Predstavovaný súpis aktériek povstania samozrejme nie je vyčerpávajúci, predstavuje 

skôr reprezentatívnu zložku žien angažujúcich sa výrazným spôsobom počas Tuniskej 
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revolúcie. Čo sa týka pomeru žien a mužov, ktorí boli počas povstania mimoriadne aktívni, 

všeobecne známi alebo mediálne viditeľní, ženy zostali i napriek nepopierateľným zásluhám 

pomerne značne menšinou. Z dostupných článkov, blogov a predovšetkým fotografických 

a videových záznamov je zreteľné, že v opozičnej politike, aktívnych profesijných zväzkoch a  

nevládnom sektore, podobne ako v kybersfére a na pouličných demonštráciách, sa angažovali 

v prvom rade muži.
138

 Tie isté zdroje však v regionálnom kontexte arabskej jari prinášajú 

i možnosť odlišného pohľadu – po porovnaní predovšetkým audiovizuálnych záznamov 

z demonštrácií v ďalších arabských krajinách (hlave v Egypte a v susednej Líbyi), kam 

tuniské nepokoje presiakli, mali ženy v Tunisku očividne relatívne najväčší podiel na 

protestoch.  
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3. Tuniská porevolučná politická, právna a hospodárska 

scéna z hľadiska žien 

Tuniská revolúcia na prelome rokov 2010 a 2011 priniesla po 55 rokoch autoritárskej 

vlády dosiaľ neznámu politickú slobodu. Zmena režimu predpokladala dôkladnú reformu 

právneho rádu krajiny, vrátane vypracovania novej ústavy. V ekonomickej sfére, ktorá bola 

primárnou príčinou vypuknutia revolúcie, boli očakávania najvyššie. Prudké zmeny, ktoré 

zvrhnutie režimu umožnilo, znamenajú pre Tunisko bezpochyby jedinečnú príležitosť na 

účinnú demokratizáciu. Prinášajú však so sebou i značné riziká, v dôsledku čoho bolo 

s úspechom procesu tranzície spojovaných hlavne na jeho začiatku mnoho pochybností.  

Ďalekosiahle zmeny po revolúcii sa prejavili i v otázkach súvisiacich s politickou 

a ekonomickou participáciou žien ako i s právnym ukotvením ich statusu. V politickej 

a právnej oblasti bolo postavenie žien jedným z najčastejších a najostrejších otázok 

objavujúcich sa v celospoločenskom diskurze o procese demokratickej tranzície. Určenie 

pozície ženy v rámci nových politických a sociálnych pomerov bolo vnímané ako prejav 

celkového smerovania štátu a jeho čelných predstaviteľov. Otázky týkajúce sa žien boli preto 

dôkladne monitorované médiami a občianskymi združeniami a vyvolávali citlivé reakcie 

obyvateľov krajiny.  

 

3.1 Politická scéna a participácia žien 

Tuniskú politickú scénu po revolúcii a po zmene režimu charakterizuje objavenie sa 

úplne nových politických subjektov a výrazná pluralita – vo voľbách do Ústavodarného 

národného zhromaždenia v októbri 2011 mezdi sebou súperilo viac než 80 strán. Po viac než 

polstoročí vlády jedinej strany v prísnom slova zmysle, ktorá sa neskôr pretvorila v 

hegemonickú stranu,
139

 priniesla revolúcia v novodobej histórii krajiny nevídanú politickú 

slobodu a mnohotvárnosť. Okrem sekulárnych zoskupení sa na novej politickej scéne Tuniska 

etablovali i v 80. a hlavne 90. rokoch silne potlačované umiernené islamistické hnutia, ktoré 

sa po revolúcii rýchlo pretransformovali na organizované politické strany.  

Z hľadiska žien je v oblasti demokratickej tranzície a politiky najpodstatnejšou 

otázkou, či sa zmenila skutková podstata ich úlohy vo formovaní politického života 
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studia. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, s. 66. 
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a smerovania krajiny a či sú schopné a ochotné artikulovať záujmy žien v zmenenom 

spoločenskom a politickom prostredí. 

 

3.1.1 Prechodná vláda a voľby do Ústavodarného národného 

zhromaždenia 

Na konci vlády prezidenta Ben Alího a jeho Ústavného demokratického zhromaždenia 

(RCD – Rassemblement Constitutionnel Démocratique) tvorili ženy 27,6% (59 z 214) 

poslancov tuniského parlamentu – najvyšší podiel v blízkovýchodnom a severoafrickom 

regióne. Po zvrhnutí Ben Alího režimu bol vo februári 2011 rozpustený parlament a vrcholné 

exekutívne právomoci prevzal podľa platného ústavného poriadku prezident dolnej komory 

parlamentu, Fouad Mebazaa.
140

  

Napriek kľúčovej roli, ktorú ženy hrali počas protestov proti starému režimu, boli 

sotva reprezentované na porevolučnej politickej scéne. V 23-člennej prechodnej vláde, 

menovanej v marci 2011, obsadili ministerské posty iba dve ženy.
141

 Po reorganizácii vlády v 

júli 2011, ktorá spočívala v rozšírení o dve ministerstvá a v personálnych zmenách, zostala 

iba jedna ministerka, a to v čele Ministerstva pre ženské záležitosti. Súčasne bola ale 

menovaná nová štátna tajomníčka pre šport.
142

 

 Jednou z úloh prechodnej vlády bolo pripraviť riadne voľby do Ústavodarného 

národného zhromaždia, vrátane nového volebného zákona. Návrh zákona pripravil výbor 

odborníkov, ktorý zahrňoval i aktivistky Asociácie tuniských žien pre výskum a rozvoj 

(AFTURD – Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement) 

a Tuniskej asociácie demokratických žien (ATFD – Association Tunisienne des Femmes 

Démocrates). 11. apríla 2011 vyhlásili tuniské prechodné vládne orgány zákon o gendrovej 

rovnosti, ktorý nariaďoval politickým stranám nominovať rovnaký počet ženských 

a mužských kandidátov v nadchádzajúcich voľbách do Ústavodarného národného 

zhromaždenia.
143
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 Gendrové volebné kvóty, medzi ktoré je možné tuniský zákon o rovnomernosť 

bezpochyby zaradiť, majú tri základné druhy: vyhradené kreslá, stranícke kvóty a legislatívne 

kvóty. Vyhradené kreslá sú metódou, pri ktorej je určitý počet kresiel v politických zboroch 

rezervovaný pre ženy. Takéto opatrenie je väčšinou nariadené ústavným zákonom. Stranícke 

kvóty sú prijímané politickými stranami dobrovoľne a vyžadujú nomináciu určitého podielu 

žien na kandidátnej listine strany. Legislatívne kvóty sú opatrenia, ktoré prijíma národný 

parlament a ktoré nariaďujú všetkým politickým stranám menovať určitý podiel ženských 

kandidátov. Na rozdiel od metódy vyhradených kresiel sa vzťahujú na kandidátne listiny a na 

pravidlá výberového procesu, nie na finálny podiel zvolených žien.
144

  

Tuniskí zákonodarcovia si zvolili posledne menovanú metódu legislatívnych kvót, a to 

i napriek tomu že kvóty boli v Tunisku spájané s predošlým režimom. Ben Alího vládna RCD 

prijala dobrovoľné ženské kvóty, vďaka ktorým obsadili ženy v roku 2009 v tuniskom 

parlamente viac než 27% kresiel.
145

 Nový volebný zákon ukotvil proporčný volebný systém a 

ukladal politickým stranám striedať ženských a mužských kandidátov na svojich 

kandidátskych listinách. Táto tzv. zipová metóda síce zaručila rovnomernú reprezentáciu 

oboch pohlaví na kandidátnych listinách, nemala však za následok rovnú reprezentáciu 

v Ústavodarnom národnom zhromaždení,
146

 väčšina listín bola totiž vedená mužskými 

kandidátmi.
147

 

Volebná kampaň sa i napriek rovnému počtu ženských a mužských kandidátov 

vyznačovala nerovnomernosťou v priestore, ktorý bol ženám venovaný v médiách. Podľa 

odhadov im bolo venovaných iba približne 25% predvolebnej mediálnej pozornosti.
148

 Do 

kampane sa zapojovalo i Ministerstvo pre ženské záležitosti, ktoré sa snažilo presvedčiť ženy 

aby sa registrovali a šli k voľbám.
149

  

Voľby do Ústavodarného národného zhromaždenia boli vypísané na 23. októbra 2011. 

Mandát Ústavodarného národného zhromaždenia tvorilo predovšetkým vypracovanie novej 
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ústavy a menovanie novej vlády alebo predĺženie funkčného obdobia stávajúcej vlády do 

nasledujúcich všeobecných volieb.
150

 Pri takmer 52-percentnej volebnej účasti si prvenstvo vo 

voľbách zaistila umiernená islamistická strana Ennahda so ziskom 89 kresiel z celkového 

počtu 217.
151

 Jedným z dôvodov tak výraznej voličskej podpory dlho zakázanej Ennahdy bola 

vyvinutá organizačná štruktúra hnutia. Ennahda si aj napriek predrevolučnému 

prenasledovaniu udržala svoju základňu sympatizantov, ktorí mohli byť rýchlo mobilizovaní 

po pretransformovaní sa hnutia na politickú stranu. Štrukturálnou výhodou sa ukázalo byť i 

relatívne krátke obdobie medzi zahájením demokratizačného procesu a  voľbami do 

Ústavodarného zhromaždenia. Ennahda ďalej ako politická strana reflektovala postoje oveľa 

širšej vzorky tuniského obyvateľstva ako tuniské povstanie. Je pravdou, že najsilnejšou 

hybnou silou revolúcie boli mladí sekulárni aktivisti, bolo by však zavádzajúce tvrdiť, že 

sekularizmus je plne prevládajúcim názorom v tuniskej spoločnosti. V rozsiahlej podpore 

Ennahdy sa plne prejavil rozdiel medzi ľudovým povstaním a demokratickými voľbami. 

V tuniskej revolúcii sa angažovali predovšetkým mladí, vzdelaní ľudia zo strednej vrstvy, 

ktorý boli hlboko frustrovaní nedostatkom spoločenskej mobility za autoritárskych 

podmienok prevládajúcich v ich krajine. Vodcovia povstania nepredstavovali reprezentatívny 

vzor širšej populácie, čo bolo jednoznačné potvrdené výsledkami októbrových volieb.
152

 Je 

však nutné pripomenúť, že tuniskí predstavitelia politického islamu sa profilovali ako 

umiernení a jasne sa vyjadrili za kompatibilitu islamu a demokracie. Počas volebnej kampane 

ubezpečovali verejnosť, že nemajú v úmysle meniť Kód osobného štatútu, zrušiť zákaz 

polygamie alebo prijať šaríu ako základ práva. Prihlásili sa i k ochrane práv žien, vydali 

okrem iného oznámenie, že ženy sú slobodné nosiť čokoľvek si prajú – môžu a nemusia byť 

zahalené. Pripojili však dodatok, že ich oblečenie by malo rešpektovať citlivosť iných. 

Podobne nejednoznačné stanoviská s možnosťou rôznych interpretácií vydala  Ennahda 

mnohokrát, čo vyvolalo počas tvorby návrhu ústavy časté spory medzi Ennahdou a sekulárne 

orientovanými stranami.
153
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Väčšina žien, ktoré uspeli v októbrových voľbách a boli zvolené do Ústavodarného 

zhromaždenia, pochádzala z rád Ennahdy. Dôvodom bola najmä volebným zákonom 

stanovená zipová metóda, ktorá zaistila poslanecké kreslá ženským kandidátom hlavne tých 

strán, ktoré získali v jednom volebnom obvode viac mandátov.
154

 Celkovo obsadili ženy v 

zhromaždení viac než 26% kresiel,
155

 čo je zrovnateľné s ich predrevolučným zastúpením. 

Otázkou preto zostáva, ako sa zmenila skutková podstata ženskej politickej participácie. 

 

3.1.2 Politická participácia žien pred a po tuniskej revolúcii 

 V roku 1999 tvorili 11,5% tuniského parlamentu ženy (21 z 182 členov) a tento podiel 

sa v roku 2004 zvýšil až na 22,8% (43 z 189 členov),
156

 vládnuca RCD totiž v rovnakom roku 

prijala dobrovoľné gendrové kvóty pre posilnenie reprezentácie žien v parlamente.
157

 Podiel 

žien na komunálnej úrovni sa pritom pohyboval okolo 20%.
158

 V roku 2007 boli členmi vlády 

dve ministerky a päť tajomníčok štátu a ženy zastávali i ďalšie významné verejné funkcie. 

Ben Alí pri príležitosti dvadsiateho výročia svojho prevzatia funkcie prezidenta prehlásil, že 

podiel žien na kandidátnych listinách RCD sa v nasledujúcich voľbách do zákonodarných 

zborov i vo voľbách na komunálnej úrovni zvýši na minimálne 30%. Nadviazal tým na 

tradíciu štátom podnecovanej politickej participácie žien v Tunisku.
159

 Výsledkom tohto 

opatrenia bolo, že ženy obsadili po parlamentných voľbách v roku 2009 viac než 27% 

poslaneckých kresiel.
160

  

Striktné afirmatívne opatrenia týkajúce sa rovnosti pohlaví, ktoré boli prijaté po 

revolúcii vo volebnom zákone z aprílu 2011, síce zaistili viditeľnosť a účasť žien 

v Ústavodarnom národnom zhromaždení, nemali však za následok rovnú reprezentáciu žien 

a mužov. V praxi bojovalo o každé kreslo v jednotlivých volebných obvodoch viac než 80 

politických strán a mandát získala osoba na čele víťaznej kandidátnej listiny, ktorou bol 
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i napriek zipovej metóde väčšinou muž. V októbri 2011 bolo tak nakoniec zvolených o dva 

menej žien než v predošlých voľbách v roku 2009.
161

 

V svetle týchto údajov nemôžeme tvrdiť, že zvrhnutie autoritárskeho režimu Ben 

Alího prinieslo výraznú, či už pozitívnu alebo negatívnu, zmenu v percentuálnom rozdelení 

mandátov držaných ženami a mužmi. Rast podielu kresiel obsadených ženami bol počas Ben 

Alího vládnutia postupný a porevolučné opatrenia pre dosiahnutie gendrovej parity na 

kandidátnych listinách môžu byť vnímané ako ďalší stupeň tohto vývoja. V pozícii, ktorú 

ženy v nových volených politických útvaroch zaujali, ale došlo k o niečo výraznejšiemu 

posunu.  

Prítomnosť žien na tuniskej politickej scéne bola od samého získania nezávislosti 

Tuniska od Francúzska v roku 1956 podnecovaná vládou, ktorá využívala ženské hnutie ako 

politický nástroj pre svoju legitimizáciu. Štátom podporovaný feminizmus odzrkadľoval 

štátne záujmy a znemožnil vytvorenie samostatnej ženskej agendy. Ženy aktívne v RCD 

uzavreli „patriarchálnu dohodu,“
162

 spočívajúcu v podrobení svojich gendrových priorít 

získaniu aspoň obmedzenej moci v rámci maskulínnej mocenskej sústavy. Gendrové kvóty 

stratili za podmienok autoritárskeho štátu na svojom význame, boli totiž iba prostriedkom 

výberu žien, ktoré nespochybňovali vládnuci režim, stávajúci spoločenský rád a patriarchálne 

normy. Nenaplnili pôvodný zámer gendrových kvót, ktorým je jednak prínos ženských 

skúseností a odlišných pohľadov do rozhodovacieho procesu,
163

 a na druhej strane prekonanie 

štrukturálnych výziev, ktoré utlmujú ženskú politickú participáciu.
164

 Štátom dosadené ženy 

neprispievali k zmene základných sociálnych štruktúr a gendrových stereotypov a neboli 

ozajstnými reprezentantmi tuniských žien.  

Po tuniskej revolúcii dostali ženy po prvýkrát v novodobej histórii Tuniska zdanlivo 

reálnu šancu artikulovať svoje záujmy a aktívne a plnohodnotne sa zapojiť do 

demokratizačného a rozhodujúceho procesu o budúcom smerovaní krajiny. Volebný zákon 

zaistil ženám zisk viac než 26% mandátov v Ústavodarnom zhromaždení, ktorý sa blíži 

hranici 30%, odporúčanej Organizáciou spojených národov pre umožnenie účinnej ženskej 

reprezentácie. Dosiahnutie tejto „kritickej masy“ však za pretrvávajúcich štrukturálnych 
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bariér voči verejnému a politickému pôsobeniu žien nie je dostačujúce.
165

 Výskumy verejnej 

mienky z roku 2012 ukazujú, že gendrové normy sú hlboko zakorenené v tuniskej spoločnosti 

a prevláda vnímanie žien a mužov v ich tradičných gendrových roliach – privátna sféra náleží 

žene, kým muž sa pohybuje vo verejnej sfére.
166

 Političky sú vo všeobecnosti málo viditeľné 

a prevláda názor, že nehrajú silnú rolu v Ústavodarnom národnom zhromaždení.
167

  

Gendrové kvóty sú bezpochyby nutným, ale nedostačujúcim prechodným riešením. 

Pre umožnenie reálnej participácie žien vo volených zboroch sú potrebné inštitucionálne 

reformy, ktoré umožnia ženám vymáhať si v praxi práva a okruhy pôsobnosti, ktoré im 

zákony a ich pozície nominálne prideľujú.
168

 Je taktiež nutné ústavne posilniť základné 

občianske práva, ktoré majú za cieľ odstránenie sociálnych a politických prekážok gendrovej 

rovnosti.  

I napriek tomu, že  sú ženy pôsobiace v porevolučnej verejnej sfére stále postihované 

spoločenskými konvenciami a maskulínnou politickou kultúrou, nie sú už umlčiavané 

autoritárskym režimom. Môžu vyjadriť svoj názor, často podporený alebo podnietený širokou 

verejnosťou, ktorá získala možnosť protestovať a vyjadrovať svoj nesúhlas na verejnosti 

i v médiách. Takáto spoločenská podpora dodáva političkám pocit sily svojho mandátu, a 

do samotného mandátu vnáša prvok reprezentatívnosti. Je pozorovateľný jasný pozitívny 

vývoj v oblasti záujmu spoločnosti o politické a hospodárske smerovanie krajiny ako 

i v otázke responzívnosti verejných činiteľov na výzvy občianskej spoločnosti. Verejné 

činiteľky môžu priniesť na popredie politického diskurzu témy, ktoré ovládajú verejnú debatu 

a témy týkajúce sa žien, k čomu počas zasadaní Ústavodarného zhromaždenia a hlavne pri 

posudzovaní návrhov jednotlivých článkov pripravovanej ústavy mnohokrát i došlo. 

 

3.2 Nová ústava a práva žien po revolúcii 

Ženské práva patrili medzi najostrejšie diskutované témy počas kampane 

predchádzajúcej voľbám do Ústavodarného národného zhromaždenia v októbri 2011, ako i 

počas procesu navrhovania podoby novej ústavy týmto zhromaždením. Vzhľadom na to, že 

stimulom sebaupálenia Mohameda Bouaziziho, ako i vypuknutia samotnej revolúcie, bola 
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predovšetkým nespokojnosť s ekonomickou situáciou, všadeprítomná korupcia a policajné 

násilie, dôraz na ženské práva sa môže zdať prekvapivým.  

Politický a spoločenský diskurz viedlo k téme ženských práv viacero faktorov. I za 

predošlého režimu bolo pre tuniskú politiku príznačné využívať ženskú otázku a práva pre 

dosiahnutie vlastných politických cieľov. Porevolučné politické strany nadviazali na túto 

tradíciu a vytvorili vo verejnom diskurze ostré sekulárne-islamistické štepenie, ktoré sa 

prejavovalo najjasnejšie v rozporoch o ženských právach. Nové strany s narýchlo 

zostavenými sociálnymi a ekonomickými programami tak efektívne odvrátili pozornosť 

od praktických nedostatkov svojich programov v hospodárskej sfére i v oblasti reformy 

inštitúcií.
169

 

K vyostreniu spomínaného sekulárne-islamistického štepenia, stelesňovaného 

politickými stranami, prispel rastúci pocit strachu sekulárne orientovaných občanov pred 

nástupom konzervatívnych trendov v tuniskej spoločnosti. Po prevažujúcom víťazstve 

umiernenej islamistickej strany Ennahda vo voľbách do Ústavodarného národného 

zhromaždenia (strana získala pomocou 37% voličských hlasov 41% mandátov
170

) sa zosilnili 

obavy politicky sekulárne orientovaných žien, že demokracia by mohla vo výsledku umožniť 

islamistickým a omnoho menej populárnym ale čoraz viditeľnejším salafistickým prúdom 

ovládnuť tuniský politický a následne právny systém.
171

 

V mnohých ohľadoch čiernobiely a príliš zjednodušovaný pohľad „islamisti verzus 

ženské práva“ sa do verejného povedomia dostával o to jednoduchšie, že po revolúcii sa 

väčšina miestnej a prakticky všetok zahraničnej mediálnej pozornosti v oblasti ženských práv 

sústreďovala na nebezpečenstvo islamizmu.
172

 Spravodajstvo o Tunisku bolo ovplyvnené 

zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou žien v Egypte, kde dochádzalo na jeseň roku 2011 

k čoraz častejším prípadom zneužívania a obťažovania žien. Väčšina západných novinárov 

nezohľadňovala špecifiká postavenia tuniských žien a v súlade s prevládajúcim diskurzom 

vychádzajúcim zo situácie v Egypte charakterizovala arabskú jar ako „čoraz horšiu pre 

ženy.“
173
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Otázka ženských práv a postavenia žien v tuniskej spoločnosti sa z vymenovaných 

dôvodov objavovala v debatách o podobe novej ústavy a o politickom smerovaní krajiny 

v silne ideologickom svetle. Slabé inštitúcie a odmietavý prístup spoločnosti k verejnému 

pôsobeniu žien, ktoré sú síce menej jednoznačné ale nemenej zásadné prekážky ich pokroku, 

sa v politickom a verejnom diskurze prakticky neobjavovali.
174

  

 

3.2.1 Proces vzniku návrhu novej ústavy a jej schválenie 

Presun moci v Tunisku prebehol po zvrhnutí Ben Alího vlády hladko a v plnom súlade 

s princípmi stávajúcej ústavy. Podľa článku 57 boli právomoci prezidenta prenesené na 

predsedu Poslaneckej snemovne
175

 a inštitúcie plynule pokračovali vo svojom ústavnom 

chode i napriek revolučným premenám. Tento bezpodmienečný rešpekt k ústave tkvie v dlhej 

a historicky pevne zakotvenej ústavnosti krajiny, ktorá zostala i napriek desaťročiam 

autoritárskej vlády vo svojich zásadách neporušená. Prezident Burgiba ani Ben Alí si nikdy 

nedovolili konať otvorene protiústavne. Dokázali síce svojvoľne presadiť jej modifikáciu, ale 

princíp nedotknuteľnosti ústavy zostal zachovaný.
176

  

Dejiny tuniskej ústavnosti siahajú až do roku 1857 k vyhláseniu Základného paktu. 

Pakt bol vydaný tuniským vládcom na anglický a francúzsky nátlak a obsahoval 

záruky náboženskej slobody a rovnosti moslimov a inovercov pred zákonom. Pakt bol v roku 

1861 nasledovaný prvou ústavou v arabskom svete, ktorá však bola o tri roky neskôr 

suspendovaná. V prvej polovici 20. storočia sa postupne stupňoval tlak na vydanie ústavy, 

ktorá by ukončila podradný štatút Tunisanov pod francúzskou protektorátnou správou. 

V následku vyostrenia situácie a požiadaviek udelila Tunisku francúzska správa vnútornú 

autonómiu a onedlho samostatnosť. Predsedom vlády sa stal Habíb Burgiba, ktorý 1. júna 

1959 vyhlásil Ústavu Tuniskej republiky.
177

  

Práve z dôvodu historickej zakotvenosti konštitucionalizmu má podoba novej ústavy 

pre Tunisko mimoriadnu dôležitosť. Uvedomila si to i široká verejnosť a nevládny sektor, 

ktoré viedli aktívnu debatu o jednotlivých článkoch vznikajúcej ústavy, kritizovali 
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a pripomienkovali niektoré body a v početných prípadoch organizovali i protesty pre 

vyjadrenie svojho nesúhlasu.  

Proces vzniku novej ústavy môže byť rozdelený do dvoch základných fáz. Prvá fáza 

bola vedená ústavnými právnikmi a akademikmi, ktorí pripravili volebný zákon, podľa 

ktorého sa 23. októbra 2011 odohrali voľby. Z volieb vzniknuté Ústavodarné národné 

zhromaždenie a vláda však mali výrazne odlišnú povahu. Zvolený bol jediný expert na 

ústavné právo a v zhromaždení, ktorému bola zverená úloha vypracovať novú ústavu, sa ocitli 

i osoby bez politickej skúsenosti, adekvátneho vzdelania, alebo dostatočného povedomia 

o aktuálnej situácii krajiny v následku rokov trávených v exilu. Takéto zloženie zhromaždenia 

malo v druhej fáze ústavodarného procesu za následok zdĺhavú a v niektorých prípadoch 

nevhodnú alebo nejednoznačnú formuláciu článkov vznikajúcej ústavy.
178

  

Ústavodarné zhromaždenie sa rozhodlo načrtnúť novú ústavu na nepopísanom liste, 

tým však obetovalo historickú skúsenosť a expertízu, ako aj návrhy pripravené výborom 

expertov v prvej fáze vzniku ústavy a podnety odborového zväzu Tuniska (UGTT – Union 

Générale Tunisienne du Travail) a občianskej spoločnosti.
179

 Vzťahy medzi politickými 

stranami zvolenými do Ústavodarného zhromaždenia postupne dospeli do štádia, ktoré 

znemožnilo dosiahnutie  kompromisov a záverov. Počas stupňujúceho sa spoločenského 

tlaku, hlavne po nevyjasnených politických vraždách Chokriho Belaida
180

 vo februári 2013 a 

Mohameda Brahmiho
181

 v júli toho istého roku, prevzali iniciatívu v sprostredkovaní a 

zjednotení stanovísk jednotlivých politických strán odborový zväz a tri významné organizácie 

predstavujúce tuniskú občiansku spoločnosť. Presadili stratégiu vytvorenia konsenzuálnych 

výborov v rámci Ústavodarného zhromaždenia, ktoré predjednali každý článok návrhu ústavy 

pred všeobecnou debatou a hlasovaním. Rokovania boli vysielané v živom prenose v štátnej 

televízii a podrobne monitorované médiami a asociáciami zameranými na právne otázky. 

Vďaka tomu sa aj napriek sporom a vyhroteniam podarilo počas celého ústavodarného 

procesu, trvajúceho od začiatku roku 2011 do januára 2014, zachovať všeobecnú kultúru 

dialógu a kompromisu.
182
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Finálny text Ústavy Tuniskej republiky bol prijatý Ústavodarným národným 

zhromaždením 26. januára 2014 s výraznou väčšinou dvesto hlasov oproti dvanástim, pričom 

sa štyria zdržali hlasovania.
183

 Text ústavy bol podpísaný prezidentom republiky, predsedom 

Ústavodarného národného zhromaždenia a predsedom vlády počas ceremoniálu na pôde 

Ústavodarného zhromaždenia, za prítomnosti dcéry poslanca Ústavodarného zhromaždenia, 

zosnulého tri dni pred prijatím ústavy a za symbolicky ešte významnejšej účasti dcéry
184

 

zavraždeného opozičného politika Mohameda Brahmiho.
185

 

 

3.2.2 Sporné články ústavy týkajúce sa ženských práv 

Tuniská ústava prijatá 26. januára 2014 zakotvuje v Preambule princíp spravodlivosti 

a rovnosti medzi všetkými občanmi a občiankami a v článku 46 zaručuje rovnosť príležitostí 

medzi ženami a mužmi.
186

 Diskusie, ktoré k týmto formuláciám viedli, boli ale zdĺhavé, 

sprevádzané spormi, nedorozumeniami a aktívnou mediálnou a spoločenskou pozornosťou.  

Najväčšiu polemiku z hľadiska ženských práv vyvolal navrhovaný článok 28, ktorý 

definoval status žien a mužov vo vzájomne komplementárnom zmysle. Článok bol zverejnený 

v arabskom jazyku 8. augusta 2012, zvesti a neoficiálne preklady sa však objavili už skôr 

a miestne i svetové média onedlho informovali, že Ennahda definovala ženy ako „doplnky 

mužov.“
187

 I keď boli tieto správy prinajmenšom zavádzajúce, niet pochyb, že z kontextového 

a jazykového hľadiska predstavoval článok 28 problematický rozchod s jasnou právnou 

terminológiou potvrdzujúcou rovnosť a že nevyhovoval štandardom medzinárodných 

ľudskoprávnych noriem.
188

 Článok 28 totiž okrem záruky rovných príležitostí medzi ženami a 

mužmi a odstránenia všetkých foriem násilia voči ženám deklaroval, že „štát ručí za ochranu 

práv žien a za zakotvenie výsledkov, ktorých dosiahli, vnímajúc ženy ako zásadných 
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partnerov mužov v budovaní národa, pričom ich role v rodine sú vzájomne 

komplementárne.“
189

 Základným problémom takéhoto výroku je okrem jazykovej nejasnosti 

i špecifický kontext rodiny. Nie je jasné ako sa môžu manželia v rámci rodiny „vzájomne 

doplňovať,“ škála možností interpretácie ich komplementárnosti je mimoriadne široká. 

Vzhľadom na to, že v tuniskej spoločnosti sú miestne zvyky a náboženské normy 

nedeliteľnou súčasťou identity jednotlivcov, v úvahu prichádzajú i interpretácie vzájomnej 

komplementárnosti gendrovo podmienených rolí.
190

  

 Nejednoznačný jazyk článku 28 vyvolal vlnu protestov ako i ostrú kritiku domácich 

a zahraničných médií a ľudskoprávnych pozorovateľov. Poslanci Ennahdy reagovali rýchlo 

a pružne a  výraz „komplementárnosť“ nahradili slovom „rovnosť.“ I napriek tomu, že 

Ennahda v polemike o článku 28 prakticky okamžite ustúpila tlaku verejnosti, šlo z hľadiska 

budovania dôvery sekulárne orientovaných žien o zásadné zlyhanie. Nejasné a relatívne 

formulácie zosilnili strach mnohých sekularistov, najmä žien, že Ennahda by sa postupne 

mohla pokúsiť zvrátiť progresívne tuniské právne predpisy týkajúce sa žien.  

Ústavodarné národné zhromaždenie ustanovenie o komplementárnosti v septembri 

2012 oficiálne vypustilo a v návrhu ústavy z decembra 2012 nahradilo článok 28 omnoho 

jednoznačnejším článkom 5, ktorý deklaroval, že „všetci občania o občanky majú rovnaké 

práva a povinnosti a sú si rovní pred zákonom bez akejkoľvek diskriminácie.“
191

  

Polemika sa viedla i o požiadavke Ennahdy ústavne zakotviť islamské právo ako zdroj 

alebo základ zákonodarstva. V návrhu ústavy z decembra 2012 sa napokon objavilo 

kompromisné riešenie, ktorým bolo doslovné prevzatie prvého článku ústavy z roku 1959 

doplnené o dodatky snažiace sa zahrnúť všetky stanoviská. Snaha nájsť široký kompromis 

však viedla k nejasným formuláciám a od uznania šaríe za zdroj tuniského práva sa v ďalších 

i vo finálnej verzii ústavy upustilo.
192
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3.2.3 Právny status a ochrana žien pred a po revolúcii  

Tuniská ústava vyhlásená v januári 2014 je základným zákonom, ktorý poskytuje 

najširšie záruky ženských práv v arabskom a moslimskom svete.
193

 Predstavuje pokrok i 

oproti progresívnemu tuniskému Kódu osobného štatútu z roku 1956, tým, že explicitne 

povyšuje rovnosť medzi ženami a mužmi na ústavnú úroveň.
194

 Preambula ústavy garantuje 

spravodlivosť a rovnosť v právach a povinnostiach medzi všetkými občanmi a občiankami. 

Článkom 34 ústavy sa štát zaväzuje zaistiť reprezentatívnosť žien vo zvolených 

zhromaždeniach. Článok 40 potvrdzuje, že všetci občania a občianky majú právo na prácu, na 

vhodné pracovné podmienky a na spravodlivé platové ohodnotenie. Článok 46, ktorý sa 

venuje výlučne ženám, obsahuje záruky ochrany a zlepšovania ženských práv, deklaruje 

rovnosť príležitostí medzi ženami a mužmi, zaväzuje štát k práci na dosiahnutí parity medzi 

ženami a mužmi vo volených výboroch a ukladá prijatie potrebných opatrení pre odstránenie 

násilia voči ženám.
195

  

V auguste 2011 sa tuniská vláda ako prvá v regióne rozhodla odvolať všetky výhrady 

k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), súbežne však prijala 

všeobecnú deklaráciu, podľa ktorej Tunisko neprijme žiadne legislatívne rozhodnutia v súlade 

s Dohovorom ak tieto odporujú prvej kapitole tuniskej ústavy ustanovujúcej islam ako štátne 

náboženstvo. Pôvodné výhrady obmedzovali rovnosť žien v rámci rodiny a ich odstránením 

boli ženy uznané ako rovné partnerky v manželskom zväzku a v rozhodovaní týkajúcom sa 

detí. Podľa ľudskoprávnych pozorovateľov by ale mala byť odstránená i spomínaná 

deklarácia, žiadny štát by totiž nemal používať svoju ústavu ako zámienku pre 

neprispôsobenie sa medzinárodným štandardom.
196

 

I napriek mnohým zárukám poskytnutým ženám Dohovorom a ústavou a vyriešeniu 

početných sporov, podobných polemike o komplementárnosti v navrhovanom článku 28, 

zostávajú dôležité právne prekážky pre rovnoprávnosť žien, a to predovšetkým čo sa týka 

dedičného práva, opatrovníckeho práva v prípade rozvodu a bezpečnosti.  

Stávajúce dedičné právo vychádza v Tunisku, ako vo väčšine moslimských krajín, 

z islamského práva. Zákony týkajúce sa dedenia boli zakotvené v Kóde osobného štatútu 
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z roku 1956, ktorý kombinuje prvky francúzskeho občianskeho práva a zákonodarstva 

vychádzajúceho zo šaríe. Podľa islamského práva sa v otázkach dedenia vzťahujú 

na ženských a mužských dedičov odlišné pravidlá, pričom ženy sú oproti mužom 

znevýhodnené. I napriek zjavnej nerovnosti medzi pohlaviami je pre túto oblasť príznačná 

všeobecná podpora exitujúcich zákonov. Podľa výskumov verejnej mienky z roku 2012 

panuje medzi tuniskými občanmi oboch pohlaví všeobecná zhoda, že v otázke dedenia by 

mala byť šaría interpretovaná doslovne.
197

 Počas ústavodarného procesu sa nerozvinula 

vážnejšia diskusia o možnej zmene dedičného práva, kvôli širokej spoločenskej podpore by 

bolo totiž navrhovanie jeho zmeny riskantné pre ktorýkoľvek politický subjekt. To isté sa 

vzťahuje i na možnú modifikáciu Kódu osobného štatútu, ktorý je vnímaný ako základný 

kameň progresívnych ženských práv v Tunisku a stelesnenie „tuniského islamu“ – islamu 

vyznačujúceho sa toleranciou, umiernenosťou a otvorenosťou voči okolitému svetu. Ani 

zákaz polygamie, stanovený Kódom osobného štatútu, žiadna politická strana nespochybnila. 

Členovia Ennahdy sa už v predvolebnej kampani voči uvoľneniu zákazu kategoricky 

vymedzovali a pre zosúladenie svojho stanoviska s islamským právom argumentovali s 

historizmom dovolenia polygamie prorokom Mohamedom v Koráne.
198

  

 Rozdiely medzi opatrovníckym právom matky a otca v prípade rozvodu zostávajú 

podľa platných tuniských zákonov zachované. Článok 58 Kódu osobného štatútu umožňuje 

sudcovi udeliť opatrovnícke právo matke i otcovi, podľa najlepšieho záujmu dieťaťa, 

zakazuje však aby deti žili s matkou v prípade že sa znovu vydala. Na otca sa podobné 

obmedzenia nevzťahujú, zákon mu dokonca ukladá, aby „mal k dispozícii ženu, ktorá sa ujme 

úlohy starať sa o dieťa.“
199

 Nedošlo ani k legislatívnej zmene, ktorá by právne uznávala deti, 

ktoré neboli narodené v manželskom zväzku. Slobodné matky čelia extrémnym ťažkostiam 

v snahe získať pre svoje deti štátom poskytované služby a nemajú oprávnenie na žiadnu 

zvláštnu podporu. Okrem toho sa stretávajú i s hlboko zakoreneným kultúrnym predsudkom 

voči nemanželským zväzkom, z ktorých vzišli deti.
200

 

Ďalšou oblasťou, ktorá zostáva závažným nedostatkom tuniskej demokracie 

i ženských práv je slabý a skorumpovaný bezpečnostný sektor. Počas Ben Alího vlády bolo 

policajné zneužívanie civilistov takmer nekontrolované. Politickí oponenti boli často zatykaní, 
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mučení alebo prepúšťaní zo zamestnania pod zámienkou terorizmu.
201

 Od zmeny režimu bolo 

učinených málo krokov pre účinnú reformu tuniského bezpečnostného sektoru. Zákony 

prítomné za minulého režimu, ako zákon o verejných stretnutiach alebo zákon o výnimočnom 

stave, ktoré dodávali predstaviteľom výkonnej moci veľmi široké právomoci k zákazu alebo 

potlačeniu verejných zhromaždení, zostali zachované. Nebol zavedený ani nový etický kódex 

alebo vzdelávací systém pre reformu tuniských policajných zložiek. Tieto inštitucionálne 

slabiny sú vážnymi hrozbami pre ženské práva a ich vymáhanie.
202

  

V tuniských médiách sa po revolúcii objavili správy o policajtoch zneužívajúcich 

svoje právomoci a obťažujúcich alebo znásilňujúcich ženy, nikdy však tento problém 

nedosiahol miery obťažovania v Egypte. Intenzívna mediálna pozornosť sprevádzala 

v Tunisku i v zahraničí prípad mladej ženy, ktorá bola znásilnená dvoma policajtmi po tom, 

čo si povšimli jej „nemravné chovanie“ s priateľom v zaparkovanom aute. Následne bola 

obvinená z necudného konania.
203

 Incident rozpútal v Tunisku rozsiahle protesty a mladá žena 

bola nakoniec zbavená obvinení. Policajti boli odsúdení na sedem rokov vezenia, čo však 

vyvolalo  kritiku za prílišnú miernosť zo strany Radhie Nasraoui, právničky, ktorá poškodenú 

zastupovala a o ktorej už padla zmienka v predošlej kapitole, ako i zo strany ľudskoprávnych 

aktivistov.
204

 Kým mnoho médií predstavovalo prípad v ideologickom svetle ako útok 

islamistickej vlády, incident poukazuje omnoho viac na chaotickosť a na neregulovaný a často 

nebezpečný charakter tuniských politických zložiek.
205

 Bez jasných pravidiel a rozsiahlej 

inštitucionálnej reformy nielen bezpečnostných a policajných zložiek, ale i súdnictva, budú 

ženy i napriek rozsiahlym právnym zárukám vystavené obťažovaniu a neoprávnenému 

zachádzaniu úradmi. Iba v prehľadnejšom a regulovanejšom inštitucionálnom prostredí sa 

môžu ústavou a zákonmi garantované práva žien stať skutočne vymáhateľnými.  
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3.3 Hospodárska situácia v Tunisku po arabskej jari 

Revolúcia na prelome rokov 2010 a 2011 mala pre tuniskú ekonomiku vážne dopady. 

Okamžitým následkom povstania bol nesporne hospodársky prepad, zapríčinený najmä 

úbytkom zahraničných investícií a poklesom príjmov z turistického odvetvia.  

Až do prepuknutia politických nepokojov na konci roku 2010, Tunisko prežívalo 

dekády hospodárskej stability a stalo sa najrozvinutejšou severoafrickou ekonomikou. Za túto 

dobu si krajina vybudovala najrozsiahlejšiu strednú vrstvu v regióne a úspešne diverzifikovala 

ekonomiku. Prílišná závislosť na poľnohospodárskom sektore bola riešená rozvojom 

priemyslu a služieb, s dôrazom na výrobný a ľahký priemysel, turizmus, informačné 

technológie a zdravotnícke služby. Celkovo sa tuniská ekonomika zakladala na zahraničnom 

obchode a silnom exporte, i napriek absencii významných energetických zdrojov Hlavným 

zahranično-obchodným partnerom Tuniska bola za minulého režimu, ako aj v súčasnosti, 

Európska únia. Tunisko bolo v roku 1995 prvou krajinou regiónu južne od Stredozemného 

mora, ktorá uzavrela s EÚ obchodnú asociačnú dohodu. Vďaka svojmu liberalizmu v oblasti 

ekonomiky sa krajine podarilo prilákať významné množstvo priamych zahraničných investícií 

a dosahovala priaznivých úverových ratingov.
206

 I napriek rozsiahlej korupcii, rodinkárstvu 

a nezamestnanosti vykazovalo Tunisko za vlády prezidenta Ben Alího trvalý ročný rast HDP 

v priemere medzi 4 až 5%. Na konci prvého desaťročia nového milénia sa začali prejavovať 

negatívne dôsledky hospodárskej politiky Ben Alího neskorej vlády a HDP vzrástlo iba 

o 3,1%, čo ale môže byť pripisované sčasti i recesii v Európe.
207

 

Po politickom prevrate na začiatku roku 2011 sa stav tuniskej ekonomiky a situácia na 

pracovnom trhu, ktorá bola jedným z primárnych dôvodov pre vypuknutie nepokojov, 

výrazne zhoršila. HDP poklesol o 1,8% a turizmus, druhý najdôležitejší zdroj zamestnania po 

poľnohospodárstve, bol zasiahnutý 30-percentným úpadkom v počte návštevníkov. Tento 

pokles mal negatívne následky i pre ďalšie hospodárske odvetvia a zamestnanosť. Oslabený 

bol aj vývoz, na jednej strane kvôli protestom a vlne štrajkov a na druhej strane kvôli 

zmenšujúcemu sa dopytu zo strany Európskej únie.
208

 Tuniské hospodárstvo zastihol i pokles 

v prílivu kapitálu a úbytok investícií smerujúcich do krajiny, v dôsledku politickej nestability, 

zhoršenia úverového ratingu krajiny ako i pokračujúcej recesie v Európe.
209
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 V roku 2012 sa tuniská ekonomika začala zotavovať a dosiahla rastu HDP o 3,6%. 

Najsilnejší nárast zaznamenal turizmus, počty návštevníkom ale zďaleka nedosiahli 

predkrízovej úrovne. Oproti rekordnému počtu viac než 7 miliónov návštevníkov za rok 2008 

a takmer 7 miliónom v svetovou hospodárskou krízou poznamenaných rokoch 2009 a 2010 si 

v roku 2012 zvolilo Tunisko za destináciu o milión menej turistov.
210

 Po revolučnom roku 

2011, v ktorom sa krajine podarilo prilákať iba necelých 5 miliónov návštevníkov, však ide 

jednoznačne o pozitívny vývoj.
211

  

 Po pomerne prudkom hospodárskom raste v roku 2012 priniesla stupňujúca sa 

politická a sociálna nestabilita, doplnená zložitým externým prostredím, spomalenie rastu 

ekonomiky v roku 2013 na 2,6%. Hlavnými dôvodmi tohto oslabenia bol pomerne značný 

útlm v oblasti poľnohospodárskej produkcie a ropného a plynového sektora, predovšetkým 

však stagnácia výroby. Nezamestnanosť sa aj napriek týmto ťažkostiam v roku 2013 postupne 

znižovala a oproti 16,7% v predchádzajúcom roku dosahovala na konci roku 2013 15,3%. 

I tento podiel ale výrazne prevyšuje predrevolučnú úroveň nezamestnanosti okolo 13%, čo 

vyvoláva značné spoločenské napätie.
212

  

Na začiatku roku 2014 dosiahla politická transfromácia v Tunisku významný míľnik, 

keď po zdĺhavých politických sporoch krajina prijala novú ústavu a menovala novú vládu. 

Schválený bol i konsenzuálny politický plán pre nasledujúce obdobie, ktorý by má poviesť 

Tunisko k všeobecným voľbám naplánovaným na koniec roku 2014.
213

  

Hospodárske problémy i napriek politickému prelomu pretrvávajú. Aby udržala rastúci 

trend v ekonomike, tuniská vláda musí v prvom rade prilákať investorov, podporiť podniky, 

dostať pod kontrolu rozpočtový deficit, znížiť nezamestnanosť a zmenšiť rozdiely medzi 

rozvinutejšími pobrežnými oblasťami a chudobným vnútrozemím.
214

 Vláda v spolupráci so 

Svetovou bankou zahájila revízny proces platných obchodných pravidiel s cieľom 

zjednodušiť zložité investičné procedúry a podnietiť domáce i zahraničné investície.
215

 Toto 

úsilie musí byť v praxi doplnené zvýšením efektívnosti a odstránením starých opatrení. Vláda  

pre tento účel vytvorila na všetkých rezortoch pracovné skupiny s mandátom  vyhľadať 

                                                 
210

 Tunisia president lifts state of emergency. Al Jazeera. 6 March 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/03/tunisia-president-lifts-state-emergency-

20143612414348751.html.  
211

 Tunisia: Country Economic Forecasts: 7 May 2013, s. 4. 
212

 World Bank. Tunisia Overview. 24 March 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z:  

http://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview.  
213

World Bank. Tunisia Overview 
214

 Tunisia Economy Profile 2013. Index Mundi. 
215

 Long-term potential starts to whet appetite of backers. Financial Times Special Report: Investing in the Arab 

World. 31 March 2014, s. 5.  

http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/03/tunisia-president-lifts-state-emergency-20143612414348751.html
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/03/tunisia-president-lifts-state-emergency-20143612414348751.html
http://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview


 

44 

 

a vyradiť z chodu štátnej správy nepotrebné formality, ktoré sa nezakladajú na práve alebo sú 

nadbytočné.
216

 Postupná reforma inštitúcií a právneho poriadku však v sebe vznáša i isté 

nebezpečenstvo – časť populácie môže počas dlhotrvajúceho procesu stratiť záujem a dôveru 

v nových inštitúciách. Po revolúcii boli očakávania vysoké, ľudia dúfali v rovnomernejšie 

a spravodlivejšie rozdelenie majetku a rýchlu hospodársku obnovu po zvrhnutí 

skorumpovaných vodcov. Väčšina týchto očakávaní sa ale neuskutočnila a v niektorých 

aspektoch došlo dokonca k zhoršeniu.
217

  

Korupcia bola pred i počas tuniskej revolúcie terčom ostrej kritiky zo strany 

oponentov Ben Alího režimu. Situácia v tomto ohľade sa však v krajine i napriek 

deklarovanému úsiliu korupciu potlačovať stále zhoršuje. Organizácia Transparency 

International uvádzala Tunisko v roku 2010 vo svojom Indexe vnímania korupcie na 59. 

mieste, kým v nasledujúcich troch rokoch krajina obsadila postupne 73., 75.
218

 a v roku 2013 

až 77. priečku.
219

 Prejavom bujnej korupcie je i prudký vzrast počtu tuniských miliardárov 

medzi rokmi 2011 a 2012, a to až o 16,2%. S príchodom nových, v mnohých prípadoch 

volených, elít sa korupcia síce „demokratizovala,“ ale ani zďaleka nevymizla z tuniskej 

reality. K výraznému zlepšeniu nedošlo po revolúcii ani v otázke neformálnej ekonomiky. 

Podľa štúdie zverejnenej Tuniským priemyselným, obchodným a remeselníckym zväzom 

(UTICA – Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat) v decembri 2012 

tvorí viac než 85% tuniských podnikov súčasť šedej ekonomiky.
220

 

Dôležitou úlohou pre Tunisko v nadchádzajúcom období bude hlboko siahajúca 

hospodárska reštrukturalizácia. Krajina by sa mala v ekonomickej sfére zamerať na odvetvia 

a produkty, ktoré sú z hľadiska výrobného procesu i ľudských zdrojov náročnejšie, na 

zvýšenie kvality výrobkov a služieb a na zlepšenie časovej spoľahlivosti.
221

 Aktuálnym 

hospodárskym výzvam musí byť prispôsobený i pracovný trh a vzdelávací systém. Pracovný 

trh by mal byť dostatočne flexibilný na to, aby bol v záujme zvýšenia efektivity schopný 

rýchlo premiestňovať pracovníkov od jednej pracovnej aktivity k druhej. Tento nedostatok 
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bol zvýraznený spoločenskými nepokojmi počas arabskej jari, ktoré boli zapríčinené primárne 

vysokou nezamestnanosťou vyplývajúcou medzi inými z rigidného pracovného trhu.
222

  

Neprispôsobilosť pracovného trhu hospodárskej realite súvisí v značnej 

miere s predsudkami spojenými s prácou v súkromnom a verejnom sektore. V Tunisku 

zostáva spoločenský status zamestnania v súkromnom sektore relatívne nízky i napriek tomu, 

že do neho spadá podstatná časť novovznikajúcich pracovných príležitostí. Vzdelaná mládež 

preferuje prácu vo verejnom sektore, získanie vytúženej pozície v štátnej správe je však vo 

väčšine prípadov výsledkom rokov trávených na čakacích listinách. Táto situácia je obzvlášť 

príznačná pre mladé ženy.
223

 Okrem transformácie súkromného sektoru je preto potrebná 

i významná reforma vzdelávacieho systému, ktorá by zahŕňala zmenu študijných osnov 

a očakávaní študentov.
224

   

 

3.3.1 Prekážky a výhľady pre ekonomickú participáciu žien 

Praktické dopady revolúcie na ekonomickú participáciu žien je veľmi obtiažne 

objektívne posúdiť. Nie je k dispozícii dostatočné množstvo aktuálnych štatistík venovaných 

ženám a hospodárskej sfére, údaje si dokonca často zjavne protirečia. Vychádzať je možné iba 

zo všeobecných porevolučných ekonomických trendov a z prieskumov verejnej mienky.  

Podľa dostupných dát bola úroveň ekonomickej participácie
225

 medzi rokmi 2005 

a 2011 v prípade oboch pohlaví pomerne stabilná. Podľa údajov Islamskej rozvojovej banky 

predstavoval v roku 2005 podiel žien tvoriacich ekonomicky aktívne obyvateľstvo 25,7%, 

kým u mužov šlo o 72,9%. V roku 2011 sa oba podiely mierne zvýšili na 27,2% v prípade 

žien a 75,2% v prípade mužov. Priepasť medzi účasťou žien a mužov na pracovnej sile 

Tuniska sa teda v sledovanom období nezmenšila.
226

  

K výraznému zhoršeniu situácie žien došlo v otázke nezamestnanosti mladých vo veku 

medzi 15 a 29 rokov. Kým štatistiky z roku 2005 uvádzajú, že 25,2% mladých mužov a iba 

25% mladých žien bolo nezamestnaných, v roku 2010 došlo súbežne s miernym poklesom 

nezamestnanosti mužov (23,9%) k prudkému vzostupu miery ženskej nezamestnanosti na 
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32,4%. V revolučnom roku 2011 sa v súlade so všeobecnou krízou, ktorú hospodárstvo 

krajiny prežívalo, situácia oboch pohlaví výrazne zhoršila – nezamestnanosť mladých mužov 

sa vyšplhala na 34,6 %, kým žien až na 45,4%.
227

 

Hlavným dôvodom nízkeho podielu žien na tvorbe ekonomicky aktívneho 

obyvateľstvo sú ich obmedzené pracovné vyhliadky. Mladé ženy s vysokoškolským 

vzdelaním dosahujú najvyššiu úroveň nezamestnanosti medzi všetkými vekovými 

a vzdelanostnými skupinami. Viac než 30% dospelých žien s vyšším než stredoškolským 

vzdelaním je nezamestnaných, čo predstavuje dvojnásobok podielu, ktorý vykazujú ženy s 

akoukoľvek inou vzdelanostnou úrovňou. V prípade vysokoškolsky vzdelaných žien mladších 

ako 30 rokov je podiel nezamestnaných až 50-percentný. Príčiny tohto javu musíme hľadať na 

strane ponuky i dopytu. Na strane ponuky je podstatným problémom, že rastúca úroveň 

vzdelanosti nebola sprevádzaná dostatočne rýchlou tvorbou adekvátnych pracovných miest, 

ktoré by boli schopné zamestnať čerstvé absolventky. Druhou stranou mince však je, že ženy 

samotné silne uprednostňujú prácu vo verejnom sektore, ktorého dôležitosť sa v hospodárstve 

krajiny prudko znižuje. Negatívny vývoj vo verejnom sektore preto prirodzene zasiahol 

v prvom rade vzdelané ženy.
228

  

Okrem podmienok pracovného trhu sú hlavnými faktormi prekážajúcimi ekonomickej 

participácii žien spoločenské a kultúrne normy. Pretrvávajúca dominancia patriarchálneho 

modelu rodiny s jasne priradenými gendrovými rolami je prekážkou mobility a zamestnanosti 

žien.
229

 Existenciu gendrovo podmienených spoločenských a kultúrnych predsudkov 

v hospodárskej sfére dokazujú i výskumy verejnej mienky. Z finančného hľadiska je žena 

vnímaná ako zaopatrená, či už zo strany rodičov alebo manžela. Neočakáva sa od nej finančné 

prispievanie do rodinného rozpočtu.
230

 V spoločnosti ďalej prevláda názor, že práca 

v súkromnom sektore nie je vhodná pre ženy, obzvlášť pre vydaté.
231

 Pretrvávanie týchto 

predsudkov, ako i patriarchálneho modelu vo všeobecnosti, je pripisované hlavne faktu, že 

tuniskú ekonomiku charakterizuje relatívne vysoká platová úroveň, vďaka ktorej sú 

domácnosti dostatočne finančne zabezpečené aj bez prispievania ich ženských členov.
232

 

V dôsledku hospodárskych ťažkostí, ktoré revolúciu sprevádzali, sa však v niektorých 
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rodinách stala kontribúcia žien nevyhnutnou, čo odstránilo časť sociálnych prekážok ich 

ekonomickej participácie.
233

  

Podľa dostupných údajov je možné tvrdiť, že v dôsledku oslabenia významu verejného 

sektora a kvôli nesúladu medzi vedomosťami získavanými na univerzitách a medzi 

schopnosťami vyžadovanými zamestnávateľmi v súkromnom sektore sa návratnosť investícií 

do vzdelania podstatne zmenšila.
234

 Vo všeobecnosti má však podľa štatistík vzdelanostná 

úroveň v tuniských podmienkach pozitívny vplyv na ekonomickú participáciu žien, nezávisle 

od manželského stavu a veku. Prejavuje sa to najviac u vydatých žien, na ktoré sa výraznejšie 

vzťahuje tradičná deľba práce na mužov ako živiteľov rodiny a na ženy ako strážkyne 

domova a ktoré sú súčasne vystavené i spoločenskému tlaku, aby zostávali doma s deťmi. I 

keď vydaté ženy majú celkovo nižší podiel na tvorbe ekonomicky aktívneho obyvateľstva než 

slobodné ženy, je oveľa pravdepodobnejšie, že žena zostane súčasťou pracovnej sily ak má 

vyššiu dosiahnutú úroveň vzdelania. Ekonomická participácia mladých negramotných žien je, 

podielom vyjadrené, jednociferná a v prípade negramotných žien vo veku nad 30 rokov 

predstavuje 17‐19%. Oproti tomu ženy s vyšším než stredoškolským vzdelaním dosahovali 

v rovnakých vekových kategóriách podielu 72 a 86%.
235

 Jedným z hlavných dôvodov tohto 

nerovnomerného rozloženia je, že viac než polovica žien s vyšším než stredoškolským 

vzdelaním pracuje v štátnej správe a manželka pracujúca v takomto spoločensky vhodnom 

zamestnaní nie je žiadnym spôsobom stigmatizovaná.
236

  

Výrazné uprednostňovanie práce vo verejnom sektore vychádza u žien v podstatnej 

miere z popisovaných spoločenských a kultúrnych noriem, má ale aj svoje finančné 

opodstatnenie. Dĺžka materskej dovolenky je vo verejnom sektore 8 týždňov, s možnosťou 

predĺženia na 16 týždňov. Súkromný sektor pritom umožňuje materskú dovolenku iba v dĺžke 

30 dní. Rozdiely sú značné aj v rodičovskom príspevku. Ženy pracujúce vo verejnom sektore 

dostávajú počas 8 týždňov 100-percentnú alebo počas 16 týždňov polovičnú mzdu, kým 

verejný sektor poskytuje pracovníčkam iba 2/3 mzdy počas spomínanej doby 30 dní.
237

  

Celkovo môžeme zhodnotiť, že prístup k vzdelaniu a jej zvyšujúca sa úroveň na strane 

jednej a klesajúci ročný populačný nárast z 2,4% v období 1985-1994 na 1,2% za 1995-

2004
238

 na strane druhej zaručili ženám väčšiu slobodu k vykonávaniu práce mimo domova. 
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Pretrvávajú však bariéry vo forme sociálnych a kultúrnych noriem a problém s nedostatkom 

adekvátnych pracovných príležitostí sa po revolúcii iba prehĺbil. Okrem oslabenia verejného 

sektoru mala hospodárska neistota po zmene režimu negatívny dopad i na výrobný priemysel 

a predovšetkým na textilný priemysel a neformálny sektor, v ktorých sú ženy disproporčne 

silne zastúpené.
239

 Podľa prieskumov verejnej mienky v Tunisku neexistuje parita v mzdách 

medzi ženami a mužmi na zrovnateľných pozíciách. Jedným z dôvodov je, že ženy, ktoré 

majú pre pôsobenie na pracovnom trhu obmedzený priestor, sú náchylnejšie prijať nižšiu 

mzdu než muži.
240

 Marginalizácia žien je naďalej prítomná i vo vyššom manažmente, či už vo 

verejnom alebo súkromnom sektore, a v exekutívnych postoch.
241

 Dôkazom je, že na 

desaťmiestnom rebríčku riaditeľov s najvyššími platmi v Tunisku sa v roku 2012 neumiestnila 

žiadna žena.
242

 V súčasnej vláde držia ministerský post dve ženy z celkového počtu 28 

ministrov a štátnych tajomníkov.
243
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Záver 

Spoločenský a právny status tuniských žien prešiel počas viac než polstoročia po 

získaní nezávislosti od Francúzska intenzívnymi zmenami. V prvej fáze bol výrazne 

formovaný tuniským štátom, v druhej prevzali iniciatívu k reformám ženy a ženské 

organizácie. Angažovanosti žien vo verejnej sfére a v občianskej spoločnosti nezabránili ani 

revolučné udalosti na prelome rokov 2010 a 2011. Práve naopak, noví vrchní štátni 

predstavitelia naviazali na tradíciu a kontinuitu zákonodarstva podporujúceho rovnoprávnosť 

žien. V otázke postavenia žien nedošlo k negácii postojov predošlého režimu, tak často 

pozorovateľnému pri náhlych prevratoch. V Tunisku sa počas uplynulých dekád stala 

legislatíva, ktorá je priaznivá voči verejnému pôsobeniu a rovným príležitostiam žien, 

predmetom národnej pýchy a medzinárodného uznania a pokračovaniu po tejto ceste 

nezabránila ani revolúcia a počiatočná politická a spoločenská nestabilita. 

Tradícia aktívneho zapájania sa do občianskej spoločnosti, oboznámenosť s verejným 

priestorom a skúsenosti s presadzovaním záujmov a politickým vyjednávaním umožnili 

ženám priamo sa zúčastňovať protirežimových protestov. Boli schopné ubrániť svoju verejnú 

pozíciu a vysloviť svoje požiadavky v zmenených podmienkach po revolúcii. Arabská jar 

jasne ukázala, že takýto priebeh je bez dlhodobej spoločenskej participácie žien nemysliteľný. 

V Egypte, Líbyi a Jemenu vyústili protesty, podobne ako v Tunisku, do masových povstaní 

a zvrhnutí režimov. Pozícia žien vo verejnej oblasti však nebola tak silne a dlhodobo 

zakotvená ako v Tunisku, revolúcie preto spôsobili pre občianky týchto krajín omnoho väčšie 

ujmy. Najviditeľnejším prejavom spoločenského odporu k verejnej angažovanosti žien a k ich 

účasti na demonštráciách bol výrazný nárast prípadov obťažovania a znásilňovania žien,
244

 

ktorý sa Tuniska dotkol iba veľmi okrajovo a bol verejne odsúdený. Tuniská spoločnosť bola 

na fenomén ženy v politike a vo verejnej sfére zvyknutá, neútočila naň. 

Z analýzy pozície žien v politickej, právnej a hospodárskej oblasti pred a po tuniskej 

revolúcii je možné vyvodiť dva kľúčové závery. Prvým je, že spoločenská zmena sa nedá 

uskutočniť z jedného dňa na druhý, náhle politické zmeny potrebujú čas na skutočnú zmenu 

spoločenskej reality. Viac než tri roky po povstaní a zvrhnutí autoritárskeho režimu prezidenta 

Ben Alího je viditeľná pozvoľná demokratizácia inštitúcií a štátnych štruktúr, ktorá postupne 

vytvára priestor pre substantívnejšiu politickú participáciu žien. To isté platí v právnej oblasti 
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v súvislosti s vymáhateľnosťou práv, ktoré ženám nominálne prináležia. Reforma súdnictva a 

bezpečnostného sektoru musí ale zájsť omnoho ďalej, aby boli tieto inštitúcie schopné zaistiť, 

že Tunisko dostojí svojim záväzkom voči právam žien. Očakávaná zmena po revolúcii v 

hospodárskej oblasti sa dostaví pravdepodobne najneskôr. Ekonomika sa síce po porevolučnej 

kríze postupne zotavuje, postavenie žien na pracovnom trhu je ale oproti dvom predošle 

menovaným oblastiam slabé. Tridsať rokov vlády prezidenta Burgibu a následných dvadsaťtri 

rokov autoritárskeho režimu za prezidenta Ben Alího zanechalo po sebe tradíciu represie, 

bujnej korupcie a klientelizmu v tuniskom politickom a hospodárskom živote, ktoré nová 

vláda zatiaľ nebola schopný vyhubiť. Spoločenské predsudky proti participácii žien sa javia 

byť najsilnejšie v ekonomickej oblasti a bude potrebné prejsť dlhým vývojom, aby sa 

predstava ženy vo vedúcej pozícii v hospodárskom sektore stala spoločnosti vlastnou. 

Druhým záverom týkajúcim sa dopadov tuniskej revolúcie i arabskej jari všeobecne je, že ak 

v spoločnosti dôjde k zmenám, ktoré otrasú dovtedajším zriadením, vydržia iba prvky ktoré sú 

systému už dostatočne vlastné. Verejne aktívna žena bola oproti Egyptu, Líbyi alebo Jemenu 

dlhodobo zabudovaná do štruktúry tuniskej spoločnosti, vďaka čomu i po výraznej zmene 

politického a spoločenského zriadenia zostala internou súčasťou tuniského verejného 

priestoru. 

Čo sa týka širšieho rámca arabskej jari, Tunisku sa podarilo zo všetkých krajín, ktoré 

touto revolučnou vlnou prešli, uskutočniť najviac z jej pôvodných zámerov. Bola prijatá nová 

ústava, ktorá bola medzinárodne uznaná ako demokratická,
245

 došlo k mierovému prevzatiu 

moci volenými predstaviteľmi a boli zahájené reformy štátnej správy. K spusteniu procesu 

demokratickej tranzície a k dosiahnutiu vytýčených cieľov bola a je nutná silná občianska 

spoločnosť a zakotvené ústavné inštitúcie, ktoré nedopustia aby sa po revolučnom nadšení 

krajina zvrhla do ďalšieho cyklu autoritárskej vlády alebo súperenia rôznych frakcií. Rovné 

príležitosti žien a ich prítomnosť vo verejnej sfére považujem za náznaky modernej 

občianskej spoločnosti a vyspelej ľudsko-právnej situácie. Pretrvávanie angažovanosti žien i 

po revolúcii, ktoré moje skúmanie a porovnávanie politickej, právnej a ekonomickej situácie 

žien pred a po revolúcii potvrdzuje, je indikátorom toho, že občianska spoločnosť a inštitúcie 

obstáli skúšku revolúcie. 

Som si samozrejme vedomá toho, že okrem silnej občianskej spoločnosti 

a zakotvenému konštitucionalizmu existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré významným 

spôsobom ovplyvnili a budú i v budúcnosti určovať porevolučný politický a sociálny vývoj 
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v Tunisku. Tieto okolnosti predstavujú priestor a námety pre ďalšie skúmanie tuniského 

povstania a jeho výsledkov, chcela by som preto na tomto mieste vymenovať najpodstatnejšie 

z nich.
246

  

Geopolitické faktory, ako umiestnenie a rozloha, majú významný dopad na priebeh 

revolúcií ako i na úspešnosť upevnenia novej štátnej moci. Vďaka relatívne malej rozlohe 

Tuniska
247

 má štát kapacitu organizovať správu krajiny a adekvátny infraštruktúrny dosah mu 

umožňuje vykonávať svoju moc i nad okrajovými územiami. Etnicky a nábožensky jednoliate 

obyvateľstvo a neprítomnosť početne významných menšín sú taktiež priaznivými 

okolnosťami pre vznik a pretrvanie demokracie,
248

 ako i pre nenásilnú podobu občianskych 

revolt.
249

 98% Tunisanov sú etnickí Arabi a 99,1% obyvateľov vyznáva sunnitský islam, čím 

krajina kritérium homogénnosti jednoznačne splňuje.  

Stredná vrstva je v spoločenskej vede tradične vnímaná ako kľúčový aktér 

v demokratizačnom procese,
 250

 jednak ako jeho katalyzátor a ako dôležitý prvok pre úspešnú 

konsolidáciu demokracie.
251

 Tuniské povstanie túto teóriu potvrdzuje, krajina sa totiž môže 

dlhodobo pýšiť najrozsiahlejšou strednou vrstvou v arabskom svete a revolučný impulz vyšiel 

predovšetkým práve od nespokojných stredných vrstiev spoločnosti.
252

  

Rovnako dôležitá, ak nie ešte podstatnejšia, pre porevolučný vývoj Tuniska je 

neprítomnosť niektorých faktorov, ktoré mohli občiansku angažovanosť počas povstania už 

vo svojich zárodkoch utlmiť a znemožniť nastolenie demokratizačnej agendy.  Ben Alí 

udržiaval (pomerne podfinancovanú) armádu v dostatočnej vzdialenosti od politickej moci, 

aby armáda ani vzápätí vypuknutia revolúcie neporušila svoju tradíciu nezasahovania do 

civilných záležitostí.
253

 Minimálna angažovanosť profesionálnych bezpečnostných zložiek 
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bola jednoznačne pozitívnou perspektívou pre úspech zvrhnutia režimu a nastolenia civilnej 

vlády.
254

  

Faktická neprítomnosť kmeňových štruktúr, ktorá je výsledkom hlavne 

centralizačných úsilí prezidenta Burgibu, je významná najmä z hľadiska vymáhania štátnej 

moci v odľahlejších oblastiach a znižuje riziko neuznania demokraticky zvolených 

predstaviteľov niektorými skupinami obyvateľ.
255

 Pomerne vysoká miera urbanizácie
256

 

zjednodušuje chod štátnej správy a môže tým urýchliť proces tranzície. Ako poslednú zásadnú 

okolnosť, ovplyvňujúcu predovšetkým politický vývoj Tuniska počas a po povstaní, by som 

chcela spomenúť neprítomnosť významných zahraničných strategických a ekonomických 

záujmov v krajine ako ani bohatých rezerv nerastných surovín.
257

 Tieto skutočnosti podstatne 

redukujú pravdepodobnosť vnútorných sporov o prírodné zdroje, ako i výraznejšej 

zahraničnej angažovanosti, príp. intervencie, ktoré by mohli konflikt podstatne komplikovať 

a predĺžiť tým demokratizačný proces. 

Sila tuniskej občianskej spoločnosti a ústavnosti, ktorú som sa v práci pokúsila 

preukázať prostredníctvom postavenia žien, spojená s hore menovanými ďalšími faktormi, 

nesú spoločne zásluhu na úspešnom zahájení demokratizačného procesu v Tunisku,
258

 ktorý 

sa dnes zdá byť unikátom medzi krajinami zasiahnutými revolučnou vlnou arabskej jari.  

 

Summary 

The position of women in Tunisian society and legal system has gone through intense 

changes in the half century that has passed from its acquiring independence from France. At 

first, the status of women was formed by the Tunisian state; later, the reform initiative was 

assumed by women and women’s organizations. Women’s participation in the public sphere 

and civil society could not be halted by the revolutionary events of the years 2010 and 2011 

either. On the contrary, law-makers and new top state representatives drew on the tradition 

and continuity of women-friendly legislation.  
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Owing to a tradition of civil society activism and experience in pursuing interests, 

women were able to participate in anti-regime protests. They retained their position in the 

public sphere and expressed their demands in substantially altered post-revolutionary 

circumstances. This development was made possible by the long-term presence of women in 

Tunisian public life. Tunisian society was used to the phenomenon of women in politics and 

the public sphere; it did not step up against it.   

Two key conclusions can be drawn from the analysis of the political, legal and 

economic position of women before and after the Tunisian Revolution. The first is that 

changes in society cannot occur from one day to another. More than three years after the 

overthrow of the authoritarian rule of president Ben Ali, gradual democratization is visible. 

Prospects are being created for a more substantial political representation of women and 

considerable improvements have been made in the legal sphere. The judiciary and the security 

forces, however, need to undergo thorough reforms to be able to safeguard rights which 

women have been nominally granted. In the economic domain even more time will be 

necessary for women to acquire equal opportunities and positions. For the future economic 

development of the country it is also crucial to tackle rampant corruption and clientelism, 

which are the remnants of the previous half century of authoritarian rule. The second 

important conclusion, concerning the effects of the Tunisian Revolution and more generally 

the Arab Spring, is that when changes that shake the current establishment occur, only those 

features can persevere that are deeply embedded in the structure of society. Publicly active 

women are such an attribute of Tunisian society and thus, even in spite of the revolutionary 

regime change, they remained internal constituents of the public space. 

Concerning the wider frame of the Arab Spring, from all the countries that were hit by 

this revolutionary wave, Tunisia was able to accomplish most of its original objectives. A new 

constitution was adopted, the country has experienced a peaceful transition of power and the 

reform of the state administration has been initiated. Strong civil society and deeply enrooted 

constitutional institutions have been inevitable for the embarkment upon the democratic 

transition process. I consider equal opportunities for women and their presence in the public 

sphere to be the attributes of modern civil society and advanced human rights standards. The 

continuing engagement of women in the public sphere, which my analysis of their political, 

legal and economic position has proved, indicates that Tunisian civil society and institutions 

have endured the test of the revolution. 

I am fully aware that except for strong civil society and deeply enrooted 

constitutionalism there are many other factors that have been determining the post-
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revolutionary political and social development of Tunisia. These elements can serve as a 

subject of further analysis. To the most significant additional factors belong: geopolitical 

characteristics, such as relatively small territory; demographic features, such as ethnically and 

religiously homogenous population; extensive middle class; politically uninfluential armed 

forces; as well as the lack of tribal structures and of considerable reserves of natural 

resources.  

The strength of Tunisian civil society and constitutionalism, which I have attempted to 

demonstrate in my thesis through the position of women; combined with the above listed 

factors can be hold accountable for the successful embarkment upon the democratization 

process in Tunisia – a development that seems to be unique among the countries hit by the 

revolutionary wave of the Arab Spring. 
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