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Rozlíšenie pohlavia a rodu patrí medzi najvýznamnejšie feministické teoretické koncepty.

V súvislosti s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami podporujúcimí rodovú rovnost sa tieto

koncepty stávajú v našich podmienkach zvlášt aktuálnymi. Predovšetkým krajiny, kde auto

nómne ženské hnutie bolo nútene prerušené totalitnou mocou, musia nadviazat a nanovo

..premysliet" feministické teórie v špecifických podmienkach. Podla môjho názoru, jedným zo

stále aktuálnych aspektov, na ktoré by sme mali v súcasnosti znova zamerat svoju pozornost,

je odmietnutie rodových stereotypov, ako základu nerovnosti žien a mužov.

Rodové stereotypy sú najcastejšie definované ako pretrvávajúce a zastaralé predstavy, prí

padne predsudky o ženskosti a mužskosti [napríklad: Jarkovská, 2004, str. 20, Lukšík, 2003,

str. 451.

Som však presvedcená, že toto nie je postacujúca definícia rodových stereotypov. Nevypove

dá totiž o mechanizme, akým rodové stereotypy ovplyvnujú naše myslenie a konanie, a predo

všetkým nevysvetlujú ich pretrvávajúcu ..životnost" napriek mnohým demokratizacným proce

som a zmenám v rodových rolách. Domnievam sa, že charakter rodových stereotypov je možné

pochopit na základe definície sociálneho stereotypu, ako ho podáva Velký sociologický slovník:

stereotyp je podla neho ..súbor predsudkov týkajúcich sa mužskosti a ženskosti, považovaných

za dané, nemenné. Stereotyp je velmi stabilný prvok vo vedomí, resp. psychický a sociálny me

chanizmus, regulujúci vnímanie a hodnotenie urcitých javov, ovplyvnujúci názory, mienku, po

stoje a správanie sa. Pre stereotyp je typické nediferencované paušálne prisudzovanie urcitých

vlastností všetkým clenom danej skupiny. Je charakteristický emocionálnostou a iracionalitou,

zjednodušujúcim výkladom javov - ako taký je velmi casto zneužívaný v propagande. Stereotypy

majú znacnú zotrvacnost a menia sa len velmi pomaly. Majú výrazný, ale málo zjavný vplyv na

vedomie" [Tomek, 1996, str. 12301. S ohladom na štruktúru rodových stereotypov, ako ju defi

nuje Zuzana Kiczková [2001, str. 4-51 prostredníctvom troch znakov [dichotómia, nepriechodné

hranice a hierarchický vztah medzi dichotómiamil. umožnuje porozumenie pretrvávajúcim

nerovnostiam medzi ženami a mužmi - dokonca aj tam, kde je možné identifikovat vedomú

snahu o ich elimináciu.

Aj kedv súcasnosti sme casto svedkami takej praxe, kde autorky a autori jednoducho zamie

najú slovo pohlavie za slovo rod [cím vlastne popierajú podstatu teoretického konceptu rodu

a obmedzujú široké možnosti, ktoré v oblasti výskumu otváral. dôsledné rozlišovanie pohlavia

a rodu je dnes - v našich podmienkach - zvlášt aktuálne. Dôsledné používanie pojmu rod sa

však musí dotýkat predovšetkým oblasti sociálnych vztahova štruktúry spolocnosti.

Zistenia prezentované v tomto texte predstavujú výber výsledkov analýzy slovenských den

níkov"'. Zameriam sa iba na identifikovanie rodových stereotypov a mechanizmu, akým môžu

stereotypné koncepty ženskosti prispievat k vytváraniu bariér plnej a rovnoprávnej participácie

žien na trhu práce. Ako východisko som zvolila definíciu rodu, ako ju podáva Sandra Harding

[19931. Harding uvádza tri [navzájom previazanél ..úrovne rodu", ktoré by mali byt predmetom

kritického skúmania. Identifikuje ich ako procesy, ktorými je rod v sociálnej štruktúre prítomný

[a reprodukovanýl:

Rodový symbolizmus odkazuje na prisudzovanie mužskosti a ženskosti javom,

ktoré s pohlavnými rozdielmi nijakým spôsobom nesúvisia. Rodový symbolizmus je prítomný

v samotnom jazyku a spôsoboch jeho využívania. Podstatným faktom pritom je, že prisúdenie

"mužskej" alebo "ženskej" konotácie nesie so sebou hodnotiace, hierarchické stanovisko a vy

tvára dojem všeobecnej dichotomickej štruktúry spolocnosti. [symbolická rovina rodul

Rodová štruktúra ludských aktivít odkazuje na priradovanie rodových charakteristík celým

oblastiam ludskej cinnosti a inštitúcií, bez ohladu na to, ci sú reálne vykonávané ženami a mužmi.

Delba práce tak dostáva charakter "prirodzenosti" Opät je prítomný prvok hierarchie v súvis

losti s mužskou alebo ženskou charakteristikou. [inštitucionálna rovina rodu]

Rodová identita, ktorú si jednotlivé indivíduá v rámci "rodovanej" spolocnosti vytvárajú, ktorú

prijímajú a s ktorou sa vyrovnávajú. lindividuálna rovina rodu]

Práve charakteristika rodového univerza podla Harding umožnuje pochopenie prícin nízkej

efektivity prístupov založených na "rovnosti pohlaví" bez pochopenia rodovej rovnosti. Dekla

rovaná rovnost žien a mužov bez zmeny rodových vztahov na všetkých troch úrovniach de facto

nic nezmení.



Obrazy žien - fragmenty diskurzu

Výsledkom diskurzívnej analýzy boli identifikované fragmenty mediálneho diskurzu žen

skosti, ktoré nazývam obrazy.

Obraz prvý: rodina ako primárna oblast záujmu žien

Odkazuje na dichotómiu verejnej a privátnej sféry ako východisko [a ospravedlnenie] ne

rovného postavenia žien a mužov v spolocnosti. je podávaná ako nespochybnitelný fakt, ktorý

nepotrebuje vysvetlovanie, je súcastou všeobecného porozumenia. V prípadoch, kedy dochádza

Ivýhradne nepriamo] k argumentácii tohto obrazu, ide o biologizujúcu argumentáciu. Spája sa

s obdivom a uznaním obetavosti žien, predovšetkým matiek, ktorá býva argumentovaná ako

..prirodzená'. Primárne situovanie žien do privátnej sféry - rodiny, starostlivosti a vztahov - sa

prelína všetkými obrazmi, ktoré sme v denníkoch identifikovali. Profesionálny a pracovný po

tenciál žien je tak rozdelovaný, ci dokonca ..vykazovanf, do sféry neplatenej práce a vztahov.

Obraz druhý: povinná krása

Sústreduje pozornost na ..krásu" ako jednu z hlavných ..kvalít" ženskosti. Ovela viac sa na

príklad dozvedáme o manželkách politikov, než o politickách. Spolu s prítažlivým vzhladom sú

pritom od manželiek politikov vyžadované ..materské" vlastnosti: jemnost, štedrost. obetavost,

poskytovanie podpory, skromnost, ... Krása diskvalifikuje ženy na pracovnom trhu: definovanie

ženskej krásy mladostou znevažuje skúsenosti, ktoré ženy dosahujú vo vyššom veku. Parafrá

zujúc Naomi Wolf [2000]: ak chcú byt ženy úspešné, musia byt na dané a skúsené, ale nesmú

tak vyzerat..

Obraz tretí: ženy pre mužov - ženy ako [sexuálne] objekty

Obraz žien je v médiách sexualizovaný. Zvlášt zrejmé je to pri pohlade na fotografie: ženy sú

využívané na vyvolanie ..príjemného pocitu" u citatela [mužal. slúžia ako ozdoba. Ani v kon

textoch iných, než je sexualita, nie sú ženy zobrazované ako autonómne bytosti, ale ich život sa

orientuje na iných: ženy ako podporujúce osoby, matky, svokry, manželky, partnerky, .

Obraz štvrtý: úspešné ženy

Úspešné ženy je možné v denníkoch stretnút skôr ..vzadu". Akoby na ..vyváženie" ich po

predného miesta v spolocnosti sú clánky o nich situované do príloh - na oddýchnutie. Úspešné

ženy pritom takmer bez výnimky celia prvému obrazu ženskosti, s ktorým sa musia vyrovnávat,

údivu nad tým, že to zvládli, ale aj hrozbe spochybnenia oprávnenosti svojho úspechu.

Pre mna najzaujímavejší je práve posledný obraz. Clánky, ktoré som po analýze ..zaradila" do

tejto kategórie sú totiž práve tými, ktoré by mohli byt zdrojom narúšania rodových stereotypov

a mohli by ponúknut stimuly pre pôsobenie žien v oblasti platenej práce.

Úspešné ženy

Pracovne aktívne ženy v staršom strednom a staršom veku bolo možné ..stretnút" na strán

kach denníkov a casopisov prevažne ako úspešné ženy. Vzhladom na ich lokalizáciu v prílohách,

zodpovedá aj výber reprezentantiek oblastiam, ako je kultúra, spolocenská smotánka a podob

ne. Výnimku tvorili ženy, ktoré mali reprezentovat ..príklad" pre ostatné - hlavne v rubrikách

venovaných kariére. Ženy v staršom strednom a staršom veku boli zastúpené vedúcimi pracov

níckami, prípadne manažérkami .

Takmer všade je žena vo vedúcej pozícii, alebo úspešná žena, podávaná ako ..nie celkom bež

ný jav", co korešponduje s našou realitou' Otázne však zostáva, ci medializácia úspešných žien

ako výnimiek môže slúžit motivacne, alebo skôr podporujúco, pre stereotypné vnímanie žien vo

vedúcich pozíciách, prípadne ekonomicky silných žien ako ..neprirodzeného" javu.

V podobnom duchu vyznieva aj v podstate pozitívny clánok o ženách vo vedúcich funkciách,

ktorý uvádza medzi plusmi žien niektoré ..typicky ženské vlastnosti" ako výhody:

"Ženy sú však - nie vždy, ale v mnohom ohlade - lepšími šéfkami než ich mužskí

kolegovia. Sú komunikatívnejšie, dokážu viac vecí sLedovat odrazu, majú tímového ducha, sú

tvorivé" [MOJOUšéfkou je žena: Hospodárskenoviny 4. 11.20041.

Na dalšom mieste však zároven medzi ..radami" pre ženy vymenúva iné ženské vlastnosti,

ktorých by sa žena mala vo vedúcej funkcii vyvarovat:

..Nevystavujte príliš svoju ženskost; ... nepodporuje to vašu autoritu" [Mojou šéfkou je žena:

Hospodárke noviny4.11.20041.

lMedzi vedúcimi a riadiacimi pracovníkmi, vrátane zákonodarcov. bolo v roku 200432.4% žien.
[FILADELFIOVÁ 2007:601.



Viacero clánkov, prevažne v prílohách Kariéra, obsahuje rady pre ženy. V súvislosti s úspe

chom žien bývajú považované za relevantné hlavne "návody na prežitie v mužskom kolektíve":

••Celkový profesionálny vzhlad: žena by mala pôsobif sviežo a sympaticky. Mala by maf

pekné vystupovanie, pohyby a gestá. Všetko musí byf s mierou. Profesionálny vzhlad dotvára

aj vhodné oblecenie" .

••Vystupovanie: žena musí ovládaf spolocenské pravidlá. Nemá byftrúfaLá, arogantná, prí

liš sebavedomá, ale na druhej strane ani ustráchaná ci príliš bojazlivá. Muži ocenujú zmysel

pre hunlor, je však dôležité vyvarovaf sa príliš dôverného kamarátstva alebo flirtu. Treba sa

sústredif na pracovný výkon, a na ten netreba dôverné kamarátstvo.Naopak, ak sa vás kole

ga niektorými svojimi výrokmi dotkne, treba mu to dafvhodnou formou najavo".

••Komunikácia: hovorte pokojne, vyrovnane, vecne a partnerovi sa dívajte do ocí. PríLišná

gestikulácia odvádza pozornosf od témy a môže pozíciu ženy osLabil". Nebyf ani prostoreká".

••Profesionálna zdatnosf: profesionálny prístup k výkonu funkcie je jediná možnosf, ako

získaf autoritu mužov. Nebyf pritom príliš otvorená a nezdôveroval' sa kolegom so svojimi

osobnými problémami."

••Dajte si od mužov poradil': autorita ženy sa nezníži, ak požiada koLegu o pomoc, ked nie

comu nerozumie. Nezoberú to ako neschopnosf a velmi radi sa blysnú svojimi znalosfami

a zrucnostami" (Žena v mužskom kolektíve: Pravda - Kariéra 5.2.2005)

Citované rady dokumentujú stereotypné vnímanie ženského a mužského sveta ako úplne

odlišných a navzájom nezrozumitelných. Podporujú stereotypné dichotomické vnímanie

mužskosti a ženskosti. Takáto štruktúra clánku vyvoláva dojem, že muži pôsobia v prostredí

profesionálnej platenej práce "prirodzene", kým ženy sa musia naucit "špeciálnym"

komunikacným zrucnostiam. Aj ked mnohé z uvedených rád by mohli byt prospešné pre mužov

rovnako, ako pre ženy, špecifikom zostáva opakované prízvukovanie "ženskosti". V tomto

prípade ide hlavne o rady typu "dajte si od mužov poradit"'.

Pozornost si zaslúži aj ilustracná fotografia, ktorá uvedené rady sprevádza. Jej názov je

paradoxne "úspešná žena"

Povedané slovami Naomi Wolf, ak chcete byt na trhu práce a pri budovaní kariéry úspešné,

musíte byt "ženské, ale nie príliš ako ženy .." [Wolf, 2000, str. 431.Takéto odporúcania alebo rady

sú privelmi vágne, aby sme si jasne vedeli predstavit, kde je hranica "tej prípustnej" ženskostí,

a tak sú ženy jednostaj vystavené hrozbe zo strany prílišnej alebo primalej ženskosti. Navyše

definícia "primeranej ženskosti" je vždy nestála, závislá od okolností, od toho, kto ju vytvára

a aké má pre to motívy. Zodpovednost však akoby ležala na žene .

Napriek deklarovanému odmietnutiu stereotypných konceptov žien a mužov, rodové stereo

typy ako nevedomé mechanizmy "fungujúce" na symbolickej rovine, sú prítomné v clánku ako

matrix uvažovania, ako kontrolný mechanizmus prejavujúci sa v jazyku .

••... tento proces (prenikanie žien na pracovný trh a do vyššíCh pozícií v zamestnaní - pozn.

MBI sprevádzajú predsudky, obavy a klišéovité zábrany" (Mojou šéfkouje žena: Hospodárskenoviny

4. 11. 20041

Stávajú sa tak nespochybnitelným a nespochybnovaným faktom "poriadku sveta'. Tento

príklad iba dokazuje, aké komplikované je reflektovat stereotypy "v nás", ale zároven

skutocnost, že bez hlbšieho porozumenia rodu ako organizacného princípu spolocnosti, nie je

možné vyhnút sa obmedzeniam, ktoré stereotypné koncepty mužskosti a ženskosti vytvárajú.



V súvislosti s témou uvádzaného clánku je treba pripomenút, že byt ženou sa [nie leni tu

stáva podstatnejšie [a pre médiá zaujímavejšie) než pracovný výkon. Muži nemusia vynakladat

úsilie na ..ospravedlnenie" a ..opodstatnenie" svojej pritomnosti vo svete práce. Aj kedje nutné

pripomenút, že stereotypný obraz mužskosti tiež zohráva svoju úlohu pri budovani kariéry.

Mužskost sa však nestáva prekážkou v pracovnom postupe, ani zamestnaní, nie je primár

nym predmetom záujmu. Ani v rozhovor'och s mužmi nie je ich mužskost nijakým spôsobom

otvorene tematizovaná, ako je to v pripade žien. Mužskost sa vo svete práce považuje za samo

zrejmost, za ..normalitu". Aj preto bývajú ženy vo väcšej miere konfrontované s vymedzovaním

svojej pozície, s dokazovaním svojich pracovných a vedúcich kvalit a úspechov dosiahnutých

..napriek" svojej ženskosti.

"m co vám prináša problémy pri riadení prevažne mužského pracovného timu?" [Radapracu,

jem ..., Hospodárske noviny9.9.20041.

Pôsobenie žien na trhu práce nie je v našich podmienkach nicím novým. Právo žien na se

barealizáciu v zamestnaní otvorene nie je spochybnované. Práve naopak. Aj vo viacerých clán

koch, ktoré sme analyzovali, je deklarovaná podpora pre pôsobenie žien na trhu práce. Je mož

né stretnút sa s formuláciami, ktoré ..na prvý pohlad" vysoko hodnotia snahu žien podnikat.

Napriek vysokej zamestnanosti žien na plný pracovný úväzok,' dichotómia verejnej a pri

vátnej sféry negatívne ovplyvnuje vnímanie pracovného výkonu žien. Najmarkantnejšie sa

táto skutocnost prejavuje v potrebe zosúladovania pracovného a osobného života, ktorá je

medializovaná ako výhradná záležitost žien. Osobný život je pritom chápaný ako rodinný život

a predovšetkým týkajúci sa matiek s malými detmi .

"Popri podnikaní musí zladit aj deti a rodinu" [Záujem žien muži neberú casto vážne, Hospodárske

noviny 1.4.20051.

Toto konštatovanie je uvádzané ako jedna z hlavných prekážok rozhodnutia žien podnikat,

hoci v úvode clánku je deklarované, že záujem žien o podnikanie stúpa hlavne vo veku nad 50

rokov [Záujem žien muži neberú casto vážne, Hospodárske noviny 1.4.20051. Spomínaný clánok

je však jedným z pozitívnych príkladov reflexie stereotypného vnímania ženskosti ako prekážky

plného uplatnenia žien na pracovnom trhu,

"Muž by nemal byt dominantný a žena sa starat o rodinu, žena má právo podnikat a pracovat

a preto sú vytvorené podpory pre ženy podnikatelky" [Záujem žien muži neberú casto vážne,

Hospodárske noviny 1.4.20051.

Táto úvaha definuje postoj k pracovnej angažovanosti žien na trhu práce, ktorý je v texte pod

porený aj zvýraznením pracovnej aktivity žien ako prostriedku k ich ekonomickej nezávislosti

a sebestacnosti. Vytváranie podporných mechanizmov pre ženy - podnikatelky, predovšetkým

v súvislosti s ich starostlivostnými aktivitami v rodine, však zároven nepriamo poukazuje na

to, že ..rodinné povinnosti" sú úlohou žien. Bolo by možné namietat, že clánok iba reflektuje

slovenskú realitu, kde takéto usporiadanie delby práce medzi ženami a mužmi pretrváva.

Avšak skutocnost, že nikde v clánku nie je zdôraznená potreba prevzatia starostlivosti o rodinu

a domácnost mužmi tak, ako je to v prípade platenej práce ženami, nepriamo clánok podporuje

dichotómiu verejnej a privátnej sféry, ked potrebu zosúladovania vnímanú ako ženskú záležitost

alebo problém žien používa ako východisko. Právo podnikat pre ženy sa tak stáva akoby ..niecím

navyše", co si vyžaduje špeciálne opatrenia zo strany spolocnosti. Hoci clánok nevedome pod

poruje stereotypnú delbu práce medzi ženami a mužmi a dichotómiu privátnej a verejnej sféry,

velmi dobre konštatuje ich negatívne dôsledky pre ženy,

"Pomáhat manželovi pri podnikaní môže viestk nedocenenosti ženy".

..Postavenie mužov (na trhu práce - poznámka: MB) je jednoduchšie, nemajú rešp(·,kt pred

ženou podnikatelkou, resp. ženou, ktorá chce zacat podnikat" [Záujem žien muži neberú casto

vážne: Hospodárske noviny 1.4.20051.

Na stránkach Hospodárskych novín bolo možné nájst viacero clánkov, ktoré [aj ked nereflek

tovali podstatu rodových nerovnostíl konštatovali dôsledky stereotypného chápania mužskosti

a ženskosti.

296% zo všetkých zamestnaných žien v roku 2004[podla, Filadelfiová, 2007,str. 641



Jedným z najrizikovejších spôsobov používania rodového hladiska, kedy dochádza k jedno

duchému zamienaniu pojmu rod a pohlavie, je oblast zosúladovania osobného a pracovného

života, kde osobné býva stotožnované s rodinou, predovšetkým so starostlivostou o deti, a je

pripisované výhradne ženám. Ako príklad môžeme uviest aj viacero rozhovorov, kde sú opa

kovane kladené otázky týkajúce sa tažkostí so zvládnutím ženskej "dvojroly", ale aj tažkostí

s vykonávaním riadiacej funkcie:

••Nie je to probLém byt špickovou manažérkou a Láskavou mamou súcasne?"

•.... co' vám prináša probLémy pri riadení prevažne mužského pracovného tímu?"

(Radapracujem. : Hospodárskenoviny 9.9.20041.

Jedným z najvýraznejších všeobecne akceptovaných znakov úspechu vo svete vedy, menia

alebo spolocenskej angažovanosti je Nobelova cena. Akým spôsobom využili denníky možnost

pozitívneho príkladu z radov žien - laureátok Nobelovej ceny - je však zarážajúce, až šokujú

ce.

Priestor ženám, ktoré získali toto vysoké ocenenie, bol vyhradený minímálne: noviny sa ob

medzili na informovanie o tejto skutocnosti alebo, v prípade rozsiahlejších clánkov, dokonca na

jej spochybnovanie. Ked'v roku 2004 získala Nobelovu cenu za literatúru rakúska spisovatelka

Elfriede Jelinek, Pravda využila túto skutocnost na pokus o diskusiu o oprávnenosti samotnej

Nobelovej ceny v tejto oblasti:

"Akú cenu má NobeLova cena za Literatúru" ( Pravda- KNIHY11. 12. 20041.

Okrem uverejnenia fotografie laureátky je Elfriede Jelinek spomínaná iba v úvode clánku

v súvislosti s tým, že si osobne neprišla prevzíat cenu a prednášku mala iba prostredníctvom

televízie - Jelinek je oznacená za enfant terrible rakúskej literatúry. Celý nasledujúcí text je

venovaný kontroverzíám Nobelovej ceny za literatúru'-

Podobne diskredítovali inú nositelku Nobelovej ceny za mier na stránkach Sme:

••Rozhodnutie Osla prekvapilo viacerých. Za favoritov oznacovali napríklad šéfa Medzinárod

nej agentúry pre atómovú energiu, pápeža, ci ... Václava Havla ...••.

••Kenanka Maathaiová je svetovo takmer neznáma" [Africanka, ktorá sadiia stromy: Sme 9. 10.

20041.

Clánok je doplnený o ilustracnú fotografiu, na ktorej môžeme vidiet vzdialenú ženu sadiacu

stromy, a v popredí muža, ktorý drží v rukách portrét Wangari Maathaiovej, co ešte viac zdôraz

nuje akúsi "bezvýznamnosC a "nereálnosC laureátky Nobelovej ceny za mier" .

Takýto spôsob medializácie najväcších úspechov žien svedcí o akejsi schizofrénii: na jednej

strane sa na stránkach všetkých denníkov stretneme s deklarovanou podporou rovnoprávnosti

žien, s presadzovaním prostriedkov podpory pre ženy, medializovaním úspešných žien, na dru

hej strane však narážame na spochybnovanie "prirodzenosti" ambícií žien, dokonca s diskredi

táciou tých najúspešnejších. Domnievame sa, že dôvodom takéhoto spôsobu medializácie žien

a ich profesionálneho života je charakter rodových stereotypov ako nevedomých mechanizmov,

emocionálne pôsobiacich prostredníctvom dichotómií mužského a ženského, zvlášt na pozadí

neprekrocitelnosti ídentifikovania verejného s mužským a privátneho so ženským. Napriek

dobrej snahe tak vo väcšine prípadov analyzovaných clánkov nie je možné hovorit o reálnej rov

nosti žien a mužov, pretože obrazy ženskosti sú ešte vždy ..zarámcované" v duchu privátneho,

ženskosti ako pasivity, obetavosti, submisivity, [sexualizovanej] krásy a nedostatocnosti.

Fragmenty, ktoré sme identifikovali, sa navzájom doplnajú a podporujú. Diskurz je vo

všetkých sledovaných denníkoch takmer totožný. Všetky denníky sa snažia o politickú

korektnost a vedome odmietanie diskriminácíe v akejkolvek podobe a na akomkolvek

základe. Vzhladom na nereflektované rodové stereotypy však aj v prípade snahy o pozítívnu

medializáciu žien [s výnimkou bulvárneho Nového casu] dochádza k podpore stereotypného

vnímania postavenia žien a mužov v spolocnosti. Najvýraznejšie sa to prejavuje v pretrvávajúcej

dichotómíi verejnej a privátnej sféry.

3 Pre porovnanie: Sme 08.10.2004 v clánku s názvom "NobeLova cena Rakúšanke Elfride Jelinkovej" je formu
lovaný vecne, ide o informatívny cLánok, ktorý ponúka krátku biografiu spisovateLky.

4 Pre porovnanie: 11. 12. 2004 uverejnila Pravda rozhovor s Wangari Maathaiovou. Ide o prebratý text. otázky
priamo súvisia s s prácou Laureátky Nobelovej ceny. Text je dopLnený o fotografiu Wangari Maathaiovej s cenou,

ktorú dostala. (Príroda tiež potrebuje slobodu: Pravda - SVET,5.81



Materstvo: posvätnosf alebo pasca?

Zdá sa, že prevažujúce stereotypné koncepty ženskosti, s ktorými sa je možné stretnút na

stránkach slovenských denníkov, pochádzajú prevažne z obrazu materstva a materskosti ako

základnej charakteristiky ženskosti.

Materskost pritom neodkazuje na životnú situáciu ženy, ale na vlastnosti a kvality s mater

stvom spájané: ochotu vykonávat neplatenú, neviditelnú prácu, obetavost, vnímavost k prob

lémom druhých, emocionalitu, permanentnú pripravenost pomáhat. Materskost sa tak stáva

kvalitou, ktorá je od žien požadovaná a ocakávaná bez ohladu na ich reálny rodinný stav, vek,

osobné ašpirácie a postoje. Predpokladajú sa absencie v práci, znížená výkonnost a v súvislosti

s tým aj nižší príjem. A to opät bez ohladu na reálnu rodinnú situáciu ženy.

Tak sa z materstva stáva pasca: KAŽDÁ žena je matkou. Sociálna kontrola je najvýraznejšia

v súvislosti s materským správaním žien. Ženy aj malé dievcatá sú vedené k obetavosti, k zrie

kaniu sa svojich ambícii v prospech druhých s cielom prípravy na materstvo. Predpokladá sa,

že je to ich "prirodzená" vlastnost a svojím životom ju musia rešpektovat. Odmenou im má byt

úloha matky, vykreslovaná ako posvätná. Bez ohladu na to, co sa za onú materskost v konkrét

nej dobe považuje, je to od žien vyžadované a to bezvýhradne. Materskost je stotožnovaná so

ženskostou. Ženám sú dokonca predpisované emócie, ktoré majú cítit, cas, kedy ich majú cítif,

ale aj kvalita týchto emócií. Dochádza tak k vyvlastneniu materstva ženám. Osobný, intímny

vztah k dietatu strieda systém príkazov a zákazov. Skutocné materstvo nie je to, ktoré konkrét

na žena realizuje, ktoré zažíva, ale to, ktoré má realizovat ocakávaným spôsobom vocakáva

nom case a v ocakávaných sociálnych súvislostiach. Je pravdepodobnejšie, že o ženách, ktoré

nemajú deti, budeme zmýšlat, ako o zlých matkách, než by sme jednoducho vnímali realitu

a pripustili, že matkami nie sú. Zlými matkami sú aj ženy realizujúce svoje materstvo alterna

tívnym spôsobom. Hrozba obvinenia zo zlyhania ci sebeckosti je permanentným sprievodcom

žien, ktoré majú deti, aj tých, ktoré deti nemajú.

Z hladiska pôsobenia žien v oblasti platenej práce tak vzniká paradoxná situácia: kvality, za

ktoré sú ženy sociálne uznávané, dokonca predstavujú [hlavnýl dôvod pre úctu voci ženám, sú

práve tie, ktoré u zamestnávatelov môžu vyvolávat pochybnosti o kvalite, lojálnosti a efektivite

pracovnej sily. Uprednostnovanie vztahov pred výkonom, emocionalita ako primárna charak

teristika, pripravenost pomáhat svojim blízkym vyvoláva dojem, že platená práca bude vždy

"druhá" - až po rodine. Práca býva motivovaná skôr doplnkovým príjmom pre rodinu, než

seba naplnením žien. Hoci je možné namietat, že rodina predstavuje najvyššiu hodnotu pre

väcšinu populácie bez ohladu na pohlavie [Bútorová, 19961. materský mýtus je zodpovedný za

to, že takéto ocakávania sa spájajú predovšetkým so ženami. Mýtus materstva a predstava

o materskosti ako základnej ženskej charakteristike, dokonca ideálnej, má charakter rodového

stereotypu: pôsobí ako nevedomý psychický mechanizmus, ktorý ovplyvnuje naše uvažovanie.

Dichotómia verejného a privátneho tak nadalej pretrváva bez ohladu na to, kolko žien a nakolko

úspešne participuje vo verejnom priestore. Symbolický význam tejto dichotómie je stále prí

tomný a stále ..funkcný".

Mnohé clánky reflektujú tento problém ako jednu z hlavných bariér plnej participácie žien

na trhu práce, nedokážu však prekrocit zdanie nezmenitelnosti a "prirodzenosti" tohto javu.

O to intenzívnejšie vyzdvihujú politické snahy o presadenie opatrení na zosúladenie rodinného

a pracovného života s cielom napomôct ženám tento problém preklenút. V prostredí, kde vlád

nu rodové stereotypy, však paradoxne ženy ohrozujú. Dôvody možných rizík sú nasledovné:

To, co krajiny s efektívnou politikou rodovej rovnosti nazývajú "Zosúladovanie OSOBNÉHO

a pracovného života", je v našich podmienkach formulované ako zosúladovanie RODINNÉHO

a pracovného života. Obsah pojmu "rodinného" v stereotypnom kontexte odkazuje na [mini

málne] dve skutocnosti:

t> Osobný život je redukovaný na rodinu, co vytvára dojem, že osoby "bez rodinných povinností"

!chápané výhradne ako rodicovskél, sú ochotné a pripravené svoj život realizovat [výhradne?]

ako pracovný.

t> Rodicovstvo je redukované na MATERSTVO. Opatrenia, napriek legislatívnej rodovo neutrnej

formulácie, predpokladajú, že ich cielovou skupinou sú ženy - matky.

Napriek takmer nekonecnej variabilite možných foriem konkrétnych opatrení, ktoré môžu

zamestnávatelia a štát vytvárat, medializované [a aplikované] sú predovšetkým dve [popri

firemných jasliach a škôlkach, výletoch pre rodiny s detmi a pod.1: ponuka práce na ciastocný

úväzok a možnost pracovat z domu. Hlavne práca na ciastocný úväzok je z dlhodobého hladis

ka riziková: vytvára reálnu hrozbu ekonomickej závislosti. Nižší pracovný úväzok prináša nižši

príjem a následne aj nižší dôchodok. Práca z domu nie je vyhovujúca všetkým zamestnancom

a zamestnankyniam, ale ani pre väcšinu zamestnávatelov nie je práve najpritažlivejšou5.

5NapríkLad výskum realizovaný materským centrom MYMAMY v Prešove a materským centrom Bambino
v Poprade pod názvom "PRÁCA VERZUS RODINA? Zosúladovanie pracovného a rodinného života ocami
zamestnankýn a zamestnávatelov"



V prostredí, kde je potreba špeciálnych opatrení vnímaná ako náklady navyše pre špecifickú

skupinu zamestnankýn - žien, je možné predpokladat, že napriek dobre mienenej snahe na

pomôct ženám, tak vzniká další dôvod [oproti tradicným stereotypným ocakávaniam o menšej

výkonnosti žien, ich nespolahlivosti a labilite] pre neochotu zamestnat ženy.

Je možné sa takejto pasci vyhnút? Podla môjho názoru, jediná cesta je dôsledné zohlad

nóvanie rodových súvislostí a dôsledkov každého konkrétneho opatrenia v jeho špecifických

podmienkach. Východiskom by však mohlo byt niekolko "minimálnych predpokladov":

t> Dôsledne presadzovat potrebu zosúladovania OSOBNÉHO a pracovného života. Je prav

depodobné, že nadalej budú niektoré skupiny zamestnankýn a zamestnancov vyžadovat väcšiu

podpbru než iné. Napriek tomu je možné predpokladat, že vedomie nevyhnutnej podpory sa

bude týkat všetkých a nebude budovat zásadné dôvody na diskrimináciu niektorých skupín.

t> Presadzovanie rodicovstva ako súboru vztahova povinností voci dietatu bez ohladu na

pohlavie. Nároky na otcovstvo musia byt porovnatelné s nárokmi na materstvo. Rovnako aj

všetky starostlivost né aktivity o clenov rodiny nesmú byt viazané na ženy, ako to stereotypné

obrazy podsúvajú. Tento predpoklad však nie je možné naplnit izolovane - iba v prostredí trhu

práce. Vyžaduje si dôsledné presadzovanie rodovej rovnosti prostredníctvom eliminácie rodo

vých stereotypov. Výsostnú úlohu v tomto smere zohrávajú všetky vlády, opatrenia, ktoré môžu

tento jav urýchlit, musia ZÁROVEN zasahovat všetky oblasti verejnej politiky: od školstva,

sociálnej politiky až po rodovú desegregáciu povolaní.

t> V úzkej súvislosti s druhým predpokladom je nevyhnutné venovat pozornost podpore

aktívneho otcovstva. Nie len redukovane na podporu otcovskej dovolenky a mužov na

rodicovskej dovolenke, ale [predovšetkými pracujúcich otcov. Muži, rovnako ako ženy, nástu

pom do zamestnania nestrácajú zodpovednost za výchovu a starostlivost o deti. Rovnako, ako

druhý predpoklad, vyžaduje si pomerne velké úsilie, ktoré nemôže byt redukované na oblast

jedného rezortu.

t> Logickým dalším predpokladom je potreba spravodlivej rodovej delby práce v rodine.

Všetky starostlivostné aktivity, rovnako ako zodpovednost za vedenie domácnosti, musí byt

záležitostou mužov rovnako ako žien.

Velmi jednoducho je možné nacrtnút ideálny obraz:

Ak ocakávame, že muži, rovnako ako ženy, môžu [a budú] prerušovat kariéru z dôvodu starost

livosti o deti, že rovnako ako ženy budú pripravení "zostat doma" v prípade ochorenia clena

rodiny, že každý zamestnanec, bez rozdielu pohlavia, si bude nárokovat možnosti zosúladenia

osobného a pracovného života, nebude možné "vopred predpokladat" niektoré skupiny poten

cionálnych zamestnancov a zamestnankýn ako ..rizikové", prípadne "nákladné". Je možné

dokonca uvažovat, že slovné spojenie "prerušovaná kariéra" stratí zmysel, lebo sa stane

"normálnou" kariérou?

Som si vedomá skutocnosti, že v našich podmienkach je tento obraz utópiou. Jednoznacne

však môžeme predpokladat, že ak politické rozhodnutia zamerané na presadzovanie rodovej

rovnosti nebudú dôsledne zohladnovat rodové aspekty sociálnych a mocenských vztahov, hro

zia prehlbovaním rodových stereotypov a nerovností viac než reálnou pomocou.

Dichotómia verejnej a privátnej sféry napriek reálnej vysokej zamestnanosti žien nestráca

svoju moc. Podporovaná mýtom materstva a materskosti ako primárnej charakteristiky žen

skosti je zdrojom možných rizík, a to napriek najlepšie mieneným politickým rozhodnutiam.

Na záver svojej úvahy si dovolím citovat Carol Gilliganovú: "Názor, že cnost žien spocíva

v sebaobetovaní, skomplikoval priebeh ženského vývoja. pretože postavil morálny problém

dobrotivosti proti dospelým otázkam zodpovednosti a volby. Navyše je etika sebaobetovania

v priamom konflikte s chápaním práv, ktoré v tomto uplynulom storocí podporovalo nárok žien

na spravodlivý podiel na sociálnej spravodlivosti" [Gilliganová, 2001, str. 150).
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