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Úvodník

Rodová rovnosť:
sen alebo realita?
Rovnosť všetkých ľudí – bez ohľadu na farbu pleti, náboženskú alebo
sexuálnu orientáciu, či akúkoľvek
inú „inakosť“, menšinovosť, je základným princípom demokratickej
spoločnosti. Keď sa pozrieme na to,
ako nerovnosť a diskrimináciu vníma slovenská verejnosť, ukáže sa,
že na Slovensku za najrozšírenejšiu
považuje diskrimináciu na základe
veku. Ageizmus je veľká „pliaga“
našej spoločnosti. Nemenej diskutovanou je však aj rovnosť medzi
ženami a mužmi. A keď hovoríme
o tejto nerovnosti, najčastejšie sa na
pretras dostane nerovnosť v odmeňovaní. Povestný „gender pay gap“
je totiž kvantiﬁkovateľný, je merateľnou diskrimináciou. Rodový príjmový rozdiel sa na Slovensku dlhodobo pohybuje nad priemerom EÚ.
V roku 2011 dosiahol 20,5%. Inými
slovami: priemerný plat žien bol
79,5% priemerného platu mužov,
zatiaľ čo v EÚ-27 to bolo 16,2%.
Iste, hovoríme o priemere, ktorý
vyplýva aj z toho, že ženy vykonávajú iné, často práve menej platené
povolania, ale časť tohto rozdielu
vyplýva aj z toho, že pravidlo „aká
práca, taká pláca“, (ani) medzi mužmi a ženami neplatí. Správa o stave
rodovej rovnosti na Slovensku za
rok 2012 vidí hlavnú príčinu rozdielov v tom, že feminizované odvetvia
sú spravidla horšie platené. A druhý
faktor ide na vrub diskriminácie.

Existujú dve základné teórie vysvetľujúce príčiny rodových rozdielov
v odmeňovaní. Prvá vychádza z neoliberálnej ﬁlozoﬁe ľudského kapitálu a všemocnosti trhu. Tvrdí, že
nižší zárobok žien je výsledkom ich
voľby - ženy investujú do oblastí,
ktoré ich bavia, ale nemajú vysokú návratnosť, kým muži to robia
opačne. Ekonóm Gary Becker tvrdí,
diskriminácia je na konkurenčnom
pracovnom trhu niečo iracionálne
a preto nepravdepodobné. Druhá teória hovorí o diskriminácii, o štruktúrnom znevýhodnení žien a o rodovej deľbe práce. Ženy si často
neuvedomujú štruktúrne pozadie
svojho znevýhodnenia.
Dôležitými faktormi diskriminácie
žien na trhu práce sú horizontálna
segregácia, čiže už spomínaná feminizácia niektorých odvetví, obrazne
nazývaná aj „sticky ﬂoor“, lepkavá
dlážka, ktorá bráni ženám „odlepiť
sa“ od nízkopríjmových povolaní.
Ďalším faktorom je vertikálna segregácia, ktorá má metaforické pomenovanie „glass ceiling“, sklený
strop, ktorý bráni ženám dosiahnuť
vyššie a teda aj lepšie odmeňované pozície. K ďalším faktorom
patrí napr. štruktúra odmeňovania
– platobné systémy pozostávajú
z rôznych zložiek, vyjednávaných
na individuálnej úrovni. V týchto
vyjednávaniach sú ženy často menej úspešné a teda znevýhodnené.
A v neposlednom rade sú to nerovnosti v zodpovednosti za chod do-

mácnosti a rodiny – ženy venujú nepomerne viac času neplatenej práci
súvisiacej so starostlivosťou o deti,
členov rodiny a domácnosť.
Otázka je, ako sa voči (rodovej)
diskriminácii brániť? Máme síce
diskriminačný zákon a keby sme
mieru diskriminácie na Slovensku
odvodzovali len od počtu podaných
sťažností (napr. na Inšpektoráty, odbory, Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva), prípadne súdnych
podaní, mali by sme dojem, že v našej spoločnosti diskriminácia snáď
ani neexistuje. Žiaľ, také ideálne to
nie je. Diskriminácia je, ale diskriminovaní/é sa voči nevedia alebo
niekedy ani nechcú brániť. Príčiny
treba hľadať na rôznych úrovniach
– tá všeobecná vyplýva zo stavu vymožiteľnosti práva a dôveryhodnosti našej justície. Ďalšiu rovinu predstavuje situácia na trhu práce – ženy
(aj muži) radšej vydržia diskrimináciu, než by sa vstúpili do konﬂiktu
so zamestnávateľom a ohrozili svoje
vzácne pracovné miesto. A za mnohé
ďalšie dôvody spomeňme ešte jeden
dôležitý – nepoznajú svoje práva.
A tak mi dovoľte ešte na záver zopakovať vetu, ktorú v predchádzajúcom úvodníku napísal prof. Kusý:
všetkým právam predchádza právo
poznať svoje práva. Nevyhnutná,
ale iste nie postačujúca podmienka,
aby sme sa aj v rodovej rovnosti posunuli od sna k realite.
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Rovnosť, zdroj: www.ﬂicker.com.
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Téma čísla

Pussy Ri(o)ghts: normative
and legal implications of the
“punk sermon”
“Punk sermon”, now a catchword,
refers to a controversial semi-political semi-religious performance
staged by the Russian punk rock
band “Pussy Riot” in Moscow’s Orthodox Cathedral of Christ the
Savior. In a very remarkable way,
what started out as a phenomenon
of rather marginal feminist punk
subculture eventually became the
focus of sharp international attention and the crystallization point for
headlining debates on the future of
the Russian domestic political system, the role of religion in politics
and the fate of modern secularism.
The controversial case also had important implications for the overall
reﬂection on human rights, such as
the right to self-expression and its
possible limitations.

The performance could equally be
seen as having been directed against
the hypocrisy and avaricious money-grubbing business practices of
ofﬁcial clerics that had long earned
them the sarcastic label of Russian
Orthodox Church Inc.
The punk performance may have
born a strong moral message, yet
many had found it to be normatively
controversial and of rather bad taste.
Chances are, this is where the prevailing public interpretation would
have remained, had the punishment
been more or less in proportion with
the crime. But by handing out prison
terms instead of ﬁnes and short-term
arrests the Russian establishment
nicely secured itself a proper scandal. The Pussy Riot received wide-

spread international attention and
victimization. The global human
rights discourse eagerly embraced
the issue with Amnesty International framing the story in the standard
“prisoner of conscience” terms.
The international image side-effects
for the Russian establishment were
clear. However, by staging their performance in the Cathedral the band
also gave the authorities a good pretext to punish a political gesture on
formally nonpolitical grounds. Depoliticization as a repressive strategy is one of the habits that the regime
of Vladimir Putin seems to have inherited from the Soviet times. In the
post-Stalinist era of its existence the
USSR never openly admitted having political prisoners. Repression

The response that followed the performance was, according to many,
unjustiﬁably harsh. Of the ﬁve original performers three were sentenced
to two-year prison terms on charges
of hooliganism, albeit one was subsequently released on probation.
The verdict came despite public expectations that the reaction would be
eventually watered down. Apparently, the deﬁant performance managed
to strike the very heart of the nexus
between the authorities of the ofﬁcial Russian Orthodox Church and
the Russian state. Both had come
to work in a political tandem and
both were targeted simultaneously
by the carnival-like performance.
“Virgin Mary, banish Putin” was the
punk sermon’s central refrain. To
many this was an attempt to convert
the symbolic power of Christianity
into a political message. However,
no less importantly, the refrain was
also sung at the Cathedral of Christ
the Savior, the grandiose symbol of Russian Orthodox splendor.
4

1/2014

HUMAN RIGHTS NEWS

against dissidents - if only it was
not carried out as punitive medical
“treatment” in mental wards - was
managed with the help of fabricated evidence, citing articles of the
criminal code that had nothing to do
with “class struggle” or other such
openly ideological issues.
In the case of Pussy Riots a degree
of creative manipulation with the
Russian legal system also had to
happen. The country‘s Constitution
- whatever its actual role in political life may be today – still says that
the Russian Federation is a secular
state, impartial to all religious confessions. But to anyone folowing the
news it is clear that the somewhat
crony relationship that the Russian
Orthodox Church has enjoyed with
the so-called „power vertical“ does
not entirely meet this constitutional
standard. In the wake of the mass
protests that followed the rigged
2011 parliamentary elections Patriarch Cyril, head of the Russian Orthodox Church, made it clear that
Orthodox people “do not know how
to attend rallies”, thus openly deﬁning an apolitical model of behavior
as a religious norm for Russians.

legal wisdom runs that the freedom
to swing your ﬁst ends where the
other man’s nose begins. From the
normative point of view the stance
would even be a justiﬁable one, had
the punishment not been out of proportion with the crime.
In reality, the bizarre punk performance that was, ﬁrst and foremost,
a deﬁant challenge aiming at a simultaneous de-sacralization of the
ofﬁcial religion and of the personalist authoritarianism, caused an
asymmetrical repressive response

that paradoxically relied on an essentially liberal argumentation. The
necessity to cast one’s repressive
measures in terms of protecting
someone’s rights is a deﬁnite peculiarity of the modern world. Today,
even the most obviously dictatorial regimes cannot escape what the
Stanford sociological institutionalism terms the “world culture”, i.e.
the universally legitimate language
of democracy and human rights.
Aliaksei Kazharski
(PhD študent na FSEV UK)

But whatever the informal culture of
relations between state and church,
in the existing legal system repressive action against Pussy Riot– if
it had to be carried out with legal
means – had no choice but to appeal to standard norms of a liberal
democratic legal order. The legal solution was found in legally framing
the actions as hooliganism spurred
by religious hatred. By accusing the
Pussy Riot the state attorney was
speaking on behalf of the interest of
a certain social group, denominated
as “Orthodox Christians” who were,
thereby, qualiﬁed as having been attacked by the punk sermon.
The repressive action was performed in the name of rights. Those
were framed as prevailing over
other rights. Namely, the right to be
protected from religiously motivated hatred overruled the right to free
self-expression. The conventional
5
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Zaostrené na krajinu

České porody ve Štrasburku
V těchto měsících se s napětím
očekává první rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
k porodům doma v České republice. Lidská práva v porodnictví nejsou ovšem jen otázkou domácích
porodů, o čemž svědčí i případ z porodnice čekající taktéž na rozhodnutí štrasburského soudu. Vzhledem
k tomu, že v současnosti nemohu
vědět, jak případy dopadnou, dovolím si je alespoň uvést a naznačit své
právní úvahy.
Problém české porodnické péče
z hlediska lidských práv má jeden
zásadní problém jako ostatně i jiné
zdravotnické oblasti - práva pacientů jsou především na papíře, ale
zdravotnická praxe se ubírá jiným
směrem. Mezinárodní úmluvy či
Listina základních práv a svobod
hovoří o celé škále dotčených základních práv - právu na zdravotní
péči a na zdraví, o právu na nedotknutelnost osoby nebo informovaný souhlas, o právu na osobní svobodu či soukromí, o rodičovských
právech apod. Praxe je ovšem taková, že existuje systém zdravotní
péče, který jede v zajetých kolejích.
Namísto respektování základních
práv se dodržují zažité či rutinní
postupy nebo právně nezávazné metodické pokyny. Kromě toho systém
nabízí způsob péče, který do velké
míry neodpovídá bezpečné péči založené na důkazech (evidence-based medicine) a potřebám a zájmům
žen a novorozenců. Od rodiček se
žádá, aby se přizpůsobily systému
a pokud chtějí něco jinak, v lepším
případě jim není nevyhověno, v horším případě je čeká nějaká forma
represe. Systém porodnictví je pod
silným vlivem mužů-lékařů na úkor
žen a porodních asistentek, což je
jeví jako hlavní příčina problémů.
Při výkladu výše uvedených základních práv v souvislosti s poro-

dy je podle mého názoru potřeba se
odrazit od 1) smyslu a účelu právní úpravy, 2) vědeckých poznatků,
3) komparace s vyspělými státy.
Porody doma - je možné zakazovat péči?
Porody doma jsou sice z hlediska
množství dotčených žen okrajová
záležitost, ale velmi významná co
do závažnosti zásahu do lidských
práv. Přestože ženám žádný zákon
rodit doma nezakazuje, dochází
u takového porodu k úplnému odpírání zdravotní péče.
Dosavadní a současná situace je taková, že právní předpisy poskytování péče u domácího porodu konkrétně neupravují, ale ani jej nezakazují.
Platné právo však upravuje poskytování péče ve formě domácí péče
a nic nebrání výkladu, že i asistenci
u porodu lze poskytovat touto formou. Úředníci a Ministerstvo zdravotnictví takový výklad ovšem odmítají a odrazují porodní asistentky
od poskytování této péče i přesto,
že ženy si tuto péči chtějí hradit ze
svého mimo systém zdravotního
pojištění.
Evropský soud pro lidská práva se
k porodům doma vyjádřil zatím jednou ve věci Ternovszky proti Maďarsku (stížnost č. 67545/09, rozsudek ze dne 14. 12. 2010). Soud zde
dospěl k závěru, že okolnosti porodu tvoří součást práva na ochranu
soukromého života a že stát nesmí
odrazovat porodní asistentky od poskytování péče u porodů doma, ale
musí naopak porody doma předvídatelně upravit. Soud vycházel
i z názoru Světové zdravotnické organizace, podle které je porod doma
bezpečnou volbou, která má být respektována.
Na základě tohoto rozsudku se na
Soud obrátily i stěžovatelky Dubská
a Krejzová z České republiky (stížnosti č. 28859/11 a 28473/12), které

namítaly, že odpíráním péče u porodu doma bylo zasaženo do jejich
práva na respektování soukromého
života. První stěžovatelka po předchozí špatné zkušenosti s nemocnicí
rodila doma i bez asistence zdravotníka, který nebyl dostupný. Druhá
stěžovatelka po předchozích domácích porodech s porodní asistentkou
rodila v nemocnici za podmínek,
které si nepřála, neboť po změně
zákona úředníci začali porodním
asistentkám hrozit pokutou do výše
1 milionu Kč a již porodní asistentku nesehnala.
Soudci Evropského soudu pro lidská
práva mají o případ velký zájem,
o čemž svědčí i proběhlé ústní jednání ve věci[1]. Na jednání soudci
kladli zástupci vlády řadu otázek.
Například francouzský soudce André Potocki konstatoval, že vláda si
vybrala cestu nepřímé, ale fakticky
absolutní prohibice domácích porodů, a ptal se, na základě čeho si tento postoj vytvořila a proč nevytvořila zákonný rámec pro porody doma.
Hlavním, ale nepodloženým argumentem vlády je ochrana a bezpečí
novorozence a dále prostor pro uvážení státu (margin of appreciation).
V případě údajného cíle chránit
novorozence je ovšem zřejmé, že
chybí souvislost mezi tímto cílem
a použitými prostředky. Odpírání
zdravotní péče u domácích porodů totiž nevede k větší bezpečnosti
dětí, právě naopak. Část žen, které
si přejí rodit doma, zvolí nakonec
nemocnici, ale část žen stejně bude
rodit doma i bez odepřené zdravotní
péče a tím rizika narůstají.
Pokud bude Česká republika odsouzena za porušení práv stěžovatelek,
měla by okamžitě i bez změny legislativy přistoupit k ústavně konformnímu výkladu, že poskytovat péči
u porodu mohou porodní asistentky na základě oprávnění k domácí
péči ve vlastním sociálním prostředí
pacienta dle zákona o zdravotních
6
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službách. Měla by být ovšem přijata
i zákonná úprava, která jednoznačně
upraví právo žen na zdravotní péči
u porodu doma a stanoví podmínky
k této péči na základě vědeckých
poznatků a úprav v zahraničí, kde je
péče u porodu doma součástí nabídky péče.
Porody v porodnicích - tlak,
aby se ženy podřídily
Evropský soud pro lidská práva
bude řešit i otázku omezování práv
a svobod rodičky, která porodila
v roce 2007 porodnici. V případě
Hanzelkovi proti ČR (č. stížnosti
43643/10) odešla rodička se zdravým dítětem z porodnice hned po
porodu, což je nestandardní, ale
nikoliv protiprávní. Přesto na to
stát reagoval soudním nařízením
hospitalizace dítěte a transportem
dítěte s matkou zpět do nemocnice
za účasti policie a soudních vykonavatelů z důvodu údajného ohrožení
dítěte mimo nemocnici. Přitom dle
Světové zdravotnické organizace
není důležité, kde se zdravé dítě po
porodu nachází, a dokonce upozorňuje na výhody domácí péče.
Omezování osobní svobody a bránění dřívějšímu odchodu není jediným
problémem při porodu v nemocnicích. Dále lze zmínit běžné porušování práva rodiček na informovaný
souhlas, kdy personál rodičku neinformuje a přebírá za ni rozhodování o průběhu porodu a poskytované
péči, která je vysoce intervenční
a defensivní. Problémem je také
omezování kontaktu matky s dítětem, nerespektování soukromí a intimity při porodu nebo i zneužívání
monopolního postavení nemocnic
k vybírání nezákonných poplatků za
přítomnost doprovodu rodičky. Tyto
případy zatím nejsou u Evropského
soudu pro lidská práva, ale některé
jsou řešeny v rámci soudního řízení
na ochranu osobnosti před národními soudy.
Situaci by bylo namístě vyřešit
umožnit jednak efektivním mimosoudním řešením stížností rodiček, které by vedly ke zlepšení péče

a k proškolení personálu ohledně základních práv žen a dětí. K předcházení zásahům do jejich práv a také
ke zlepšení kvality péče by také
pomohlo zavedení 1) možnosti tzv.
kontinuální péče jedné porodní asistentky a 2) možnosti zřizovat porodní domy. Žena by měla možnost vzít
si do porodnice k vedení nekomplikovaného porodu svou porodní asistentku, kterou dobře zná a s kterou
se cítí bezpečně, a nebýt odkázána
na anonymní personál při tak zásadním momentu, jako je porod. Nebo
by si mohla místo porodnice zvolit
porodní dům vedený porodními asistentkami.
Nezbytnost nového nastavení
systému porodní péče
V současné době je systém porodní péče a jeho ﬁnancování určitým
způsobem historicky i mocensky
nastaven a takto dále funguje. Je ovšem nezbytné jej přehodnotit s ohledem na vědecké poznatky a potřeby
žen a dětí. Například není v jejich
zájmu, aby:
- nebyla dostupná žádná péče u porodu doma,
- existoval monopolní systém velkých porodnic na porodní péči bez
malých porodnic a porodních domů,
- žena nemohla mít u porodu v nemocnici svoji porodní asistentku
jako poskytovatelku péče,
- péče byla financována způsobem,
který poskytovatele motivuje provádět zbytečné zásahy do porodu
a který je diskriminující pro ženy,
které nechtějí rodit v nemocnici
nebo preferují péči porodní asistentky.
Doporučení Světové zdravotnické
organizace a vědecké studie nejsou
v českém porodnictví zohledňovány
nebo jen zcela nedostatečně. O koncepci porodnictví na Ministerstvu
zdravotnictví dosud rozhodovali
výhradně lékaři se vzděláním řešit
komplikace s vyloučením porodních
asistentek. Přitom porodní asistentky jsou vzdělané k samostatnému
vedení fyziologických porodů, kte-

ré nad komplikovanými převažují,
tudíž k porodnictví toho mají právě
porodní asistentky minimálně stejně
tak co říci jako lékaři.
Evropský soud pro lidská práva ve
zmíněné věci Ternovszky vyjádřil
zjednodušeně řešeno, že okolnosti porodu patří do soukromé sféry
ženy. Stát by měl toto východisko
maximálně respektovat nejen u porodu doma, kterého se případ týkal,
ale i u porodů v nemocnici a porodnictví jako celku. Případná omezení
práv žen by měla být možná, pouze
v případě kolidujícího ústavně chráněného zájmu za použití principu
proporcionality a vědeckého zdůvodnění takové nutnosti. Nelze také
odhlédnout od uspořádání v řadě
států západní Evropy, u kterých je
již porodnický systém převážně nastaven v souladu s uvedenými hodnotami.
Pokud stěžovatelky u Evropského
soudu pro lidská práva uspějí, budou se konečně i české soudy muset
připravit poskytnout dalším ženám
právní ochranu. Zatím to odmítaly,
i když změna paradigmatu u soudů je
patrná. Například Ústavní soud nejprve odmítl ústavní stížnost zmíněné stěžovatelky Dubské s vysokým
počtem nesouhlasných stanovisek
soudců proti odůvodnění soudkyně
Elišky Wagnerové, která se vyjádřila ve prospěch stěžovatelky (Pl. ÚS
26/11 ze dne 28. 2. 2012). V dalším
rozhodnutí ohledně porodů doma
v souvislosti s trestněprávní odpovědností porodní asistentky (I.ÚS
4457/12 ze dne 24. 7. 2013) již podle Ústavního soudu nelze zájem na
bezpečném porodu a zdraví dítěte
vykládat jako jednoznačnou preferenci porodů ve zdravotnických zařízeních.
Zuzana Candigliota
(Právnička Ligy Lidských práv)
Poznámky:
[1] Záznam lze shlédnout zde - http://
echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=2885911_10092013&language=lang
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Ľudsko-právne organizácie na Slovensku

Feministická publikačná
a vzdelávacia organizácia
ASPEKT
Prvá feministická organizácia na
Slovensku ASPEKT sa oﬁciálne zaregistrovala v roku 1993. V tomto
roku vyšlo aj prvé číslo feministického kultúrneho časopisu Aspekt,
ktorý bol ako slovensko-české médium prvým feministickým časopisom v bývalom Československu
a dnes pokračuje ako internetový
webzin ASPEKTin. ASPEKT sa už
20 rokov zameriava na rodovú senzibilizáciu spoločnosti, usporadúva vzdelávacie podujatia, vydáva
knihy, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, realizuje
výskumné projekty, prevádzkuje
materiálovo bohaté webové stránky, podieľa sa na formovaní rodovo
symetrického jazyka, spolupracuje
s inými médiami a domácimi i zahraničnými organizáciami.
ASPEKT tvoria:
Webové stránky Webový portál aspekt.sk prináša rôzne informácie dôležité z feministických a rodových
aspektov, archivuje aspektovskú
minulosť na archiv.aspekt.sk. Podrobne predstavuje aj knižnú edíciu,
kde sa vybrané tituly dajú bezplatne stiahnuť a iné objednať. Webový
portál poskytuje virtuálny priestor
aj Glosáru rodovej terminológie
glosar.aspekt.sk, ktorý prináša, objasňuje a aktualizuje rodovú terminológiu v slovenskom jazyku. Portál zároveň odkazuje aj na stránku
ruzovyamodrysvet.sk zameranú na
rodovo kompetentnú pedagogiku.
V rámci medzinárodného projektu

ruzovyamodrysvet.sk bola pre anglicky hovoriace publikum vytvorená aj stránka pinkandblueworld.sk.

Rozhovor so spoluzakladateľkami
ASPEKTU Janou Cvikovou a Janou
Juráňovou...

Knižná edícia Od roku 1996 sprístupňuje témy, ktoré sa dotýkajú
najmä rodových vzťahov a života
žien. Prináša pôvodnú a prekladovú
beletriu, knižky pre deti a mládež,
teoretické práce, praktické príručky,
populárno-náučné publikácie.

HRN: Za viac ako dvadsať rokov
pôsobenia prvej feministickej organizácie na Slovensku ste už odpovedali na takmer všetky možné
otázky o vašej činnosti, o feminizmoch, o rodovej rovnosti. Aj preto
skúsime činnosť ASPEKTU priblížiť cez jej najaktuálnejšiu činnosť
– vydanie knižky Feminizmus do
vrecka. O zanietených politikách
americkej teoretičky a aktivistky
bell hooks. Kniha vyšla ako 118.
titul Knižnej edície ASPEKT v slovenskom preklade Jany Juráňovej
a s editoriálom Jany Cvikovej. Ako
teda zapadá do Knižnej edície ASPEKT a do spoločenského i politického kontextu na Slovensku?

Knižnica ASPEKTU Špecializuje
sa na literatúru s feministickou a rodovou problematikou. V súčasnosti
ponúka asi 6000 titulov so širokým
výberom odbornej literatúry, beletrie, časopisov, audiovizuálnych dokumentov. Knižný fond pravidelne
dopĺňa o knihy z prestížnych svetových vydavateľstiev a o najnovších
prírastkoch informuje na webovej
stránke www.aspekt.sk, ktorá prostredníctvom on-line katalógu ponuku knižnice sprístupňuje verejnosti.
V knižnici sú prístupné všetky čísla
feministického kultúrneho časopisu
Aspekt (1993 – 2004), ktorý otváral
na Slovensku a v Českej republike
nielen nové témy, ale predovšetkým
nové spôsoby kritického uvažovania; uverejňoval preklady zásadných textov feministického hnutia
a ženských a rodových štúdií, inicioval napísanie mnohých pôvodných
textov uplatňujúcich feministické
hľadisko, predstavoval tvorbu zaujímavých spisovateliek, dramatičiek,
výtvarníčok a iných umelkýň. Obrazne aj doslovne budoval slovník
rodiacich sa a sebauvedomujúcich
sa feministiek a feminizmov.
Po 20 rokoch prišiel čas na Feminizmus do vrecka

JC: Táto kniha priniesla závan našich prvých feministických čítaní.
Pred 20 rokmi sme pracovali s knihami a štúdiami autoriek, ktoré si
nebrali servítku pred ústa. Nič nezahmlievali, ako sa to často stáva, keď
sa hovorí o rodovej problematike
alebo problematike rodovej rovnosti
v duchu Európskej únie. Keď som
čítala bell hooks, mala som pocit
sviežosti ako pri týchto prvých čítaniach, napríklad pri čítaní Alice
Schwarzer, ikony nemeckého feminizmu a dnes už dôstojnej zakladateľky a „matrónky“ feministického
hnutia v Nemecku. V knihe bell hooks cítiť drzé, svojvoľné gesto veľkej subjektívnej zaangažovanosti.
A čo je fascinujúce, aj napriek tomu
má kniha teoretický presah.
JJ: Kniha zaujímavým spôsobom
vyvracia stereotypy o feminizme,
ktoré často produkujú práve mainstreamové média. bell hooks píše aj
o tom, ako podporiť mužov a zahrnúť mužský hlas do feminizmu, píše
o rodine, výchove detí, o spiritualite. Jej základná deﬁnícia znie: Feminizmus je hnutie, ktorého cieľom je
skoncovať so sexizmom.“
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HRN: Jana Cviková pred rokmi vyjadrila obavy z normotvorných požiadaviek Európskej únie,
z príchodu akéhosi formalizovaného „štátneho“ feminizmu,
ktorý síce bude zahŕňať rodovú
rovnosť po formálnej stránke, ale
v skutočnosti ani tí ľudia, čo by
mali vytvárať predpisy, ani tí, čo
by si ich mali nárokovať, nebudú
vedieť, o čo ide. Takýto formálny
feminizmus sa potom pripodobní
socialistickej emancipácii a jeho
požiadavky nebudú ani zvnútornené, ani reﬂektované. Možno povedať, že takáto situácia v našej
spoločnosti už nastala? Čo je dnes
rodová rovnosť a feminizmus?
JJ: Teraz sme zahltené „rodovou
problematikou“ či „problematikou
rodovej rovnosti“ a feminizmus sa
stráca. Je veľmi dôležité opäť si pripomenúť, že rodová problematika
nevisí vo vzduchu, ale že vychádza
z feminizmu. V diskurze o rodovej
rovnosti sa často vytráca rozmanitosť vyjadrovania, nahrádza ju
uniformita, ktorá sa premieta aj do
myslenia. Aj preto je dôležité, že
kniha Feminizmus do vrecka sa vracia k feminizmu. Je formulovaná na
základe skúsenosti, nie od úradníckeho alebo akademického stola. To,
čo bell hooks píše, sa naozaj týka
rôznych žien – vysokopostavenej
úradníčky, ako aj rómskej ženy niekde v osade.
JC: Skutočne sa teraz často stáva,
že hoci sa stále deklaruje, že rodová rovnosť nie je rovnakosťou, tak

de facto ňou začína byť. A to je
podľa mňa obrovský problém, pretože nemá ísť o to, aby sme všetky
a všetci vyznávali rovnaké – vlastne
neoliberálne - hodnoty.
HRN: Cez hodnoty sa môžeme dostať k významnému predpokladu
feministického prístupu, a tým
je intersekcionalita – prelínanie
znevýhodnení na základe rôznych
faktorov a životných situácií.
Možno nájsť paralelu medzi Slovenskom a kontextom, o ktorom
píše bell hooks, aj v tomto prípade?
JJ: bell hooks hovorí aj o znevýhodnení na základe rodu, rasy či
triedy. Je Afroameričanka a tak, ako
je v USA afroamerická populácia
stále do veľkej miery vylučovaná na
okraj spoločnosti, tak je na Slovensku vylučovaná a diskriminovaná
rómska populácia. Istá časť rómskej
populácie patrí k extrémne chudobným ľuďom.
JC: Je dôležité, že rómske etnikum
býva často znevažované práve cez
tie hodnoty, ktoré sú preň najdôležitejšie, ako je napríklad materstvo.
Hodnota materstva, ktorú žena vo
väčšinovej bielej populácii musí napĺňať, aby sa nepovažovala za zlú
ženu, sa zrazu v prípade marginalizovaného etnika interpretuje úplne
iným spôsobom. Pri rómskych ženách sa o sexuálnych a reprodukčných právach hovorí inak ako v prípade bielych žien. Je veľmi dôležité
si to uvedomovať a hovoriť o tom

nahlas. Chápať knihu bell hooks
nielen ako feministickú knihu, ale aj
ako významné dielo postkoloniálneho myslenia.
HRN: Jedným zo zaujímavých aspektov knihy Feminizmus do vrecka je ľavicový jazyk, ktorý však
v postsocialistickej krajine môže
pôsobiť problematicky. Ako ste
s ním pracovali?
JJ: Preklad bol oriešok. bell hooks
je jednoznačne ľavicovo orientovaná
autorka a používa jazyk, ktorý môže
niektorým ľuďom evokovať rétoriku
reálneho socializmu. Na jednej strane bolo treba zanechať signál, že kniha vychádza z ľavicového myslenia
a jej autorkou je americká ľavicová
teoretička a aktivistka, ktorá sa vyhraňuje voči pravicovým pseudoliberálnym ideálom. Na druhej strane
bolo potrebné niektoré termíny preformulovať, aby nevyznievali ako
socialistická hantírka.

Jana Cviková, zdroj: www.ceeforum.eu.
Jana Juráňová, zdroj: www.zenskyweb.sk.

JC: Pamätám si, aké bolo pre nás po
revolúcii veľmi ťažké prekladať niektoré ľavicové texty do slovenčiny
a vyrovnávať sa s antifeministickým
postojom, ktorý tu bol a ktorý nás
bil po hlave, pretože v nás videl čosi
ako „socialistický zväz žien“. To samozrejme nemalo nič spoločné s naším spôsobom uvažovania a s tým,
o čo sme sa snažili. Ale bolo veľmi
ťažké pracovať aj v sebe s tými až
nepriateľskými konotáciami, ktoré
v nás vzbudzovala ľavicová dikcia.
V tomto smere ma potešila reakcia
mladšej kolegyne, ktorá jazyk bell
hooks veľmi ocenila. Uvedomila
som si, že ďalšia generácia bude už
zrejme schopná vnímať tento jazyk
celkom inak, čo je asi pochopiteľné.
Istým spôsobom som sa posunula aj
ja a niektoré veci (ako sociálna spravodlivosť), ktoré mi po revolúcii
prišli jazykovo neakceptovateľné,
sa po nástupe šialeného neoliberalizmu, ktorý požul, zožral a vypľul
rodovú rovnosť, teda feminizmus,
už neostýcham pomenovať.

Alexandra Ostertágová
a Zuzana Maďarová
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Knižné recenzie

Vodrážka, Michal:
Filosoﬁe tělesnosti dějin.
Praha: Herrman & synové
– Ústav pro studium totalitních režimů 2013.

Prezentácia knihy Filosoﬁe tělesnosti dějin, zdroj: www.ustrcr.cz.

„Paměť, identita a minulost souvisí
nejen s představami, které si vybavujeme za pomoci slov a jazyka, ale
rovněž s našimi těly, která ztělesňujeme svými emocemi.“ Aj týmito slovami vysvetľuje publicista,
hudobník a teoretik chaosu Mirek
Vodrážka (s. 15), prečo je potrebné fašizmus či komunizmus chápať
a skúmať ako telesné režimy alebo
režimy „stelesňovania“ (embodiment regimes). V knihe Filosoﬁe
tělesnosti dějin ponúka v priestore
Česka i Slovenska ojedinelý náhľad
na históriu ako predmet skúmania,
ako aj históriu ako vedu zaoberajúcu sa uplynulými javmi. V súlade s feministickou kritikou vedy
autor spochybňuje objektivitu ako
kritérium i možnosť skúmania (nielen) histórie, spochybňuje lineárne
chápanie i podanie minulosti. Kladie dôraz na potrebu novej teórie
emócií, ktorá by poskytovala lepšie možnosti uchopenia dejinných
udalostí prostredníctvom prežitého
a precíteného. Predovšetkým v kontexte komunizmu a českého undergroundu spred roku 1989 naznačuje,
že nemožno hovoriť o preskúmaní
totalitných režimov, ak sa z tohto
skúmania vyčlení dôležitá časť ich
pôsobenia – to, aký vplyv mali na
ľudí, ich telá a emócie (strach, obavy, radosť, túžba). Výhody i riziká
takéhoto prístupu v kombinácii s autobiograﬁckými črtami knihy a esejistickým štýlom autor „stelesňuje“
priamo obsahom i formou knihy.

Zuzana Maďarová
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Aktuality z oblasti ľudských práv
SVET

Medzinárodná mimovládna organizácia Human Rights Watch vydala Svetovú správu pre rok 2014
venujúcu sa problémom ľudských
práv, ktoré boli top témami v roku
2013 a takisto podrobne rozoberá
jednotlivé krajiny, ktoré sa stretli
s porušovaní práv. Správa sa sústredila predovšetkým na situáciu v Sýrii a to nielen z pohľadu migračnej
a azylovej politiky, ale aj z pohľadu
medzinárodného práva, keď uvalila
pochybnosti na doktrínu zodpovednosti chrániť. Správa sa takisto venuje i problémom demokracie. Za
tretiu kľúčovú tému sú považované
hrubé protiteroristické opatrenia,
ktoré vo veľa prípadoch porušujú
práva a slobody obyvateľov. Hovorí
sa predovšetkým o dvoch amerických programoch zameraných na
elektronický dohľad a cielené zabíjanie leteckými dronmi. [-kj-]
Konečne rozsudok! Najvyšší americký súd po dvoch mesiacoch
rozhodol prípad klinicky mŕtvej
tehotnej ženy. Tú našli nehybne
ležať, keď bola v 12 týždni tehotenstva a zistili jej pľúcny edém.
Na žive ju udržiavali len prístroje.
Rodina žiadala odpojenie a to naštartovalo radu protestov a aktivistov za práva na život nenarodeného dieťaťa. Na ich stranu sa pridali
tiež lekári. Rozhodujúcim faktorom
bol zle vyvíjajúci sa plod a jeho nenávratné poškodenie. Súd rozhodol
v prospech rodiny. [-kj-]

EÚ A SUSEDIA
Ukrajina: Po oranžovej revolúcii by
nikto nepredpokladal, že najhoršie
časy východného suseda Slovenska
ešte len čakajú. Oprávnené protesty
občanov Ukrajiny sa však zmenili
na krutú politickú hru a krviprelievanie. Po tom, ako Ukrajinci začali
demonštrovať proti bilaterálnej dohode s Ruskom a tým pádom men-

šej nádeji na vstup do EÚ, stretli sa
s neutíchajúcim odporom. Dôvody
demonštrácií sa tak rozšírili a nakoniec zahrnuli napr. aj korupciu.
Majdan sa však neskončil a protestujúcich neubúdalo a tak sa vládnuca elita na čele s prezidentom
Janukovyčom rozhodla povolať
snajperov a protesty vyhlásila za
neoprávnené. V priebehu posledných dvoch februárových týždňov
sa počet obetí dosiahol vyše 80. Európska Únia označila tieto skutky
za zločiny proti ľudskosti. V tomto
postoji ju podporili i samotní Ukrajinci. Vďaka intervencii ministrov
zahraničných vecí členských štátov
EÚ opozícia dosiahla obmedzenie
právomocí prezidenta Janukovyča,
prepustenie bývalej premiérky Timoščenkovej a vyhlásenie nových
prezidentských volieb. Na Janukovyča bol tiež vydaný zatykač za
„masové vraždenie“. USA podporili
všetky tieto kroky a sú pripravené
Ukrajine pomôcť aj ﬁnančne. Na
druhej strane Rusko odsúdilo zvrhnutie vlády. Sklamaním je, že i napriek snahe medzinárodného spoločenstva ochraňovať práva a slobody
občanov, zabraňovať ich porušovaniu a podporovať tzv. podmienenú
zvrchovanosť štátu, jednotlivé vládnuce strany sa riadia vlastnými normami a ideami a pojmy ako ľudské
práva a demokracia nechávajú kdesi
v závetrí. [-kj-]

SLOVENSKO
27. január 2014 prijali mimovládne
organizácie (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre
občianske a ľudské práva a Ženské
kruhy stanovisko v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, v ktorom poukazujú
na porušovanie práv žien a detí
súčasnou a navrhovanou právnou
úpravou. MVO navrhujú vypustiť
z novely ustanovenie, ktoré ukladá
pôrodnici povinnosť bezodkladne

oznámiť orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom
či bez neho) bez súhlasu pôrodnice.
MVO tiež navrhujú vypracovať podrobnejší predpis (vyhlášku, metodický pokyn a pod.), ktorý by jasne
inštruoval zdravotnícke zariadenia,
ako majú postupovať a komunikovať so ženami, ktoré chcú opustiť
pôrodnicu na vlastnú žiadosť. Odmietajú tiež podmienenie vyplatenia
príspevku pri narodení dieťaťa pobytom v nemocnici. Viac informácií
na: http://poradna-prava.sk/wp-content/uploads/2014/01/PDF-110-KB.
pdf [-mc-]
Predseda NR SR Pavol Paška obmedzil prístup a slobodu pohybu novinárov v Národnej rade SR, ktorí
sa tak budú môcť pohybovať iba
s ochrankou, ﬁlmovať nemôžu stoly
a to, čo na nich poslanci majú položené. Novinári sú považovaní za
jeden z kontrolných mechanizmov
diania v parlamente i mimo neho.
Členovia opozície označili opatrenie
ako útok na slobodu tlače. [-kj-]
(Neo)nacizmus – stále aktuálna
téma. Od 1. Februára 2014 nacistické prejavy už nebudú musieť
byť automatiky potrestané. Policajti budú skúmať zámer hajlovania či
kreslenia hákového kríža. Ak úmyslom skutku bolo spropagovanie
hnutia, ktoré násilím potláča práva
iných, dotyčnému môže vyť odňatá
sloboda na jeden až päť rokov. Ak takýto zámer dokázaný nebude, môže
byť uložená pokuta až do výšky 500
Eur, príp. pokarhanie. Opatrenie je
súčasťou novely zákona sprísňujúcej pravidlá proti chuligánom na
štadiónoch. V tejto súvislosti je tiež
dôležité pripomenúť udalosti z októbra minulého roka, keď skupina
mladých neonacistov brutálne dobila majiteľa jedného podniku v Nitre
a niekoľko jeho zákazníkov. [-kj-]
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Olympiáda ľudských práv

XVI. ročník Olympiády
ľudských práv (2013 - 2014)
Ojedinelá systematická aktivita,
ktorá sa venuje ľudským právam
ako súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej miesto medzi inými
predmetovými súťažami a olympiádami, ktorých vyhlasovateľom je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je vskutku osobité.
A nielen preto, že predmet ľudské
práva nenájdete v rozvrhoch žiačok
a žiakov na základných a stredných
školách, ale aj preto, že rovnako ako
so študujúcou mládežou, sa snaží
systematicky pracovať so stredoškolskými učiteľmi a učiteľkami.
Pravda, vždy k tomu potrebovala
a potrebuje tím ľudí, ktorý tak, ako
od počiatku ústrední zakladatelia
OĽP, prof. M. Kusý a dr. V. Dolník,
vedia získať spolupracujúce a podporné inštitúcie.
UNESCO centrum pre výchovu
k ľudským právam na Univerzite
Komenského v Bratislave stálo pri
OĽP od počiatku a dodnes je jej odborným garantom. Spoločne pripravujeme celoštátne kolo olympiády,
ktoré sa uskutoční 26. – 28. marca
2014 v Študijnom a kongresovom
stredisku UK v Modre-Harmónii.
Víťazi a víťazky decembrových
školských kôl prešli 6.2.2014 krajskými kolami, testami a ústnymi
prezentáciami. Aby sa nominovali
do kola celoštátneho, predkladajú

celoštátnej komisii OĽP eseje na
vopred vyhlásené témy:
1. Pred 70 rokmi sme bojovali proti
nenávisti, za slobodu a ľudské práva – dnes čelíme prejavom nenávisti opäť (MŠVVŠ SR/IUVENTA
– Slovenský inštitút mládeže)
2. Voľby do Európskeho parlamentu
a ľudské práva. – Konaj. Reaguj.
Rozhoduj. (Európsky parlament
Informačná kancelária v SR;
IKEP)
3. Strengthening democracy through
education: growing up as a global
citizen. (Informačná služba OSN
Viedeň/UNIS Vienna; esej je nutné písať v anglickom jazyku)
4. Práva dieťaťa na Slovensku. Ako
môže pomôcť detský ombudsman?
(UNESCO centrum pre výchovu
k ľudským právam na Univerzite
Komenského v Bratislave)
Pri témach esejí sú uvedení tzv.
garanti tém, teda organizácie, ktoré témy v spolupráci s celoštátnou
komisiou OĽP navrhli a ktoré eseje
vyhodnotia.
XVI. ročník OĽP sa nesie v znamení ústrednej témy: Ľudské práva na
Slovensku po dvadsiatich rokoch
– odkiaľ a kam? Táto téma nie je
náhodná. V SR sa pripravuje prijatie celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv. Gestorom
úlohy je MZVEZ SR a predloženie stratégie vláde SR sa očakáva

v júni t.r. Ľudsko-právne analýzy
a súvahy boli preto tiež predmetom
jesenných vzdelávacích podujatí pre
ľudí z pedagogickej (ale aj žiackej
obce), multiplikátorov a multiplikátorky ľudských práv.
Celoštátne kolo OĽP predstaví
problematiku cez riešenia modelových prípadov, obhajoby esejí
a veľké ﬁnále, v ktorom bude 12 súťažiacich reagovať na aktuálne ľudsko-právne zadania. Mimosúťažná
časť celoštátneho kola sa bude odohrávať na odborných seminároch
a workshopoch, v rozhovoroch s odborníčkami a odborníkmi. Zastreší
ju MZVEZ SR, Helsinský výbor pre
ľudské práva na Slovensku, IKEP,
IUVENTA a ďalší partneri, vrátane
Alumni klubu absolventov a absolventiek OĽP. Tri dni završujúce ročník budú teda nielen súťažným, ale
aj odborno-vzdelávacím podujatím,
ako sa už pri OĽP stalo tradíciou.
Na hlavného víťaza alebo hlavnú víťazku čaká prestížna cena: týždňová stáž na Stálej misii SR pri OSN
v Ženeve s účasťou na zasadnutí
Rady OSN pre ľudské práva. Cenu
venuje podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák.
PhDr. Dagmar Horná, PhD.
(predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP)

Foto: Archív OĽP (www.olp.sk) a Archív ALUMNI klubu.
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Od prvého ročníka konania najväčšej ľudsko-právnej súťaže na Slovensku v roku 1999[1] jej celoštátne
kolo absolvovalo niekoľko stoviek
súťažiacich, študentiek a študentov
stredných škôl so záujmom o ľudské
práva – ich históriu, teóriu, právne
a spoločenské garancie a v neposlednom rade aktívne presadzovanie
a ochranu pred ich porušovaním. Po
skončení každého ročníka Olympiády pokračovali na svojej ceste životom obohatení/é o cennú skúsenosť,
nezabudnuteľný zážitok, ako aj záväzok nielen ďalej rozvíjať svoje
vedomosti pri štúdiu doma i v zahraničí, ale hlavne šíriť myšlienky
a hodnoty ľudských práv v každodennej činnosti vo svojom okolí.
V roku 2011 členky a členovia Celoštátnej komisie OĽP pozvali do tohoročného celoštátneho kola bývalé
absolventky a bývalých absolventov, ktorí/é o účasť prejavili záujem.
[2] Učinili tak prvý krok v prospech
vytvorenia neformálneho združenia,
prostredníctvom ktorého by účastníčky a účastníci súťaže mohli dlhodobo spolupracovať a realizovať
spoločné aktivity najmä v oblasti rovesníckeho vzdelávania o ľudských
právach, k ľudským právam a pre
ľudské práva, keďže ľudsko-právne
vzdelávanie vo svojej formalizovanej podobe na Slovensku dlhodobo
zanedbávané.
A tak sme tu – stále neformálni, ale
rozhodne nie neaktívni. Od vzniku ALUMNI klubu, kedy niektorí
z nás ﬁgurovali ešte v zoznamoch
súťažiacich a ďalší len pomýšľali
na účasť na Olympiáde v nasledujúcom roku, sme spoločne a neraz za
výdatnej pomoci iniciátorov a iniciátoriek vzniku skupiny zrealizovali
viacero aktivít, avšak gro našej činnosti spočívalo v aktívnej účasti na
ďalších ročníkoch Olympiády.
Počas celoštátneho kola XV. ročníka OĽP v roku 2012 skupina zložená

z členiek a členov ALUMNI usporiadala večerný seminár s názvom
Ľudské práva v olympiáde života, na ktorom sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva,
pani Trine Skymoen. O rok neskôr
v tom istom čase sme účastníčkam
a účastníkom ﬁnále ďalšieho ročníka ponúkli tematický workshop
Cestou múdrosti k rodovej rovnosti... Poď, zapoj sa, maj otázky, pýtaj
sa! A pýtali sa, ale nielen to. Aktivity workshopu zaujali spomedzi ponúkaných popoludňajších podujatí
najväčšiu skupinu zúčastnených.
ALUMNI klub však „žije“ aj mimo
Olympiády. Po krátkom rozbehu
sme sa na prelome rokov 2011-12
zúčastnili Programu rovesníckeho
vzdelávania k ľudským právam,[3]
prebiehajúceho pod hlavičkou OZ
Dom Európy. Projekt pozostával
z víkendového školenia zameraného
na metódy neformálneho vzdelávania a facilitácie, ktorý nám poskytol
potrebné zručnosti a kompetencie,
a zo série workshopov, ktoré sme
jednotlivo alebo vo dvojiciach realizovali na základných a stredných
školách na celom Slovensku. Veľmi
nás potešila pozitívna spätná väzba nielen zo strany pedagogičiek
a pedagógov, ale hlavne samotných
účastníčok a účastníkov workshopov.
Druhá polovica roka 2012 patrila
projektu podporenému z programu
British Council Active Citizens,
v rámci ktorého sme realizovali niekoľko živých knižníc so zaujímavými osobnosťami. Práve priamy kontakt účastníčok a účastníkov s nimi
naplnil cieľ z názvu projektu: Zaži
ľudské práva na vlastnej koži. Zakončenie projektu sa symbolicky
odohralo v decembri 2012 na verejnom podujatí v Bratislave.
Z ďalších aktivít spomenieme účasť
na seminári Politická kultúra ako
výzva pre mladých ľudí v Európe,
rodových tréningoch organizovaných o.z. Možnosť voľby, 1. Valnom zhromaždení Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku
alebo exkurzii do OSN vo Viedni,

Foto: Archív OĽP (www.olp.sk) a Archív ALUMNI klubu.

Olympiádou sa to nekončí,
práve naopak. ALUMNI
klub Olympiády ľudských
práv.

ktoré nám pomohli rozšíriť si znalosti a zručnosti, ktoré môžeme ďalej zužitkovať a odovzdávať. Okrem
spoločnej činnosti sa aj individuálne
pravidelne zúčastňujeme na rôznych
ľudskoprávnych konferenciách, diskusiách, workshopoch a iných podujatiach. V roku 2014 plánujeme
okrem už tradičnej účasti na Olympiáde zriadenie vlastnej webovej
stránky a nadväzovanie spolupráce s ľudskoprávnymi organizáciami. Našimi základnými hodnotami
zostávajú úcta k ľudským právam
a podpora aktívneho občianstva,
a cieľom prispieť svojou troškou
k poznaniu a pochopeniu významu
ľudských práv.
Max Steuer,
alumniolp@gmail.com
Poznámky:
[1] Viac informácií o cieľoch, pravidlách súťaže a osobnostiach stojacich
pri jej zrode je k dispozícii v dvojjazyčnej brožúre Horná D. (preklad T.
Tökölyová): Olympiáda ľudských práv
v Slovenskej republike. Bratislava: ÚV
SR, 2012.
[2] Výzva pre bývalých ﬁnalistov Olympiády ľudských práv zo dňa 7. februára
2011. Dostupné na: http://www.vlada.
gov.sk/vyzva-pre-byvalych-finalistov-olympiady-ludskych-prav/.
[3] Vybrané výstupy z programu sú
zverejnené na adrese http://www.oludskychpravach.sk/program-rovesnickeho-vzdelavania-k-ludskym-pravam-/.
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Správy z podujatí

Konferencia „Ľudské práva
a občianstvo“ na FSEV UK
Pri príležitosti medzinárodného
dňa ľudských práv 10. decembra 2013 sa už po druhýkrát na
FSEV UK v Bratislave uskutočnila
komorná konferencia pre expertov,
doktorandov a ďalších záujemcov.
Konferenciu organizovalo UNESCO
Centrum pre výchovu k ľudským
právam v spolupráci s Centrom
pro lidská práva a demokratizaci
v Brne. Minulý rok tradíciu ľudsko-právnych konferencií odštartovalo podujatie na tému Ľudské práva
v súčasnom globalizovanom svete,
pričom výstupom bol recenzovaný
zborník príspevkov. Druhý ročník
sa niesol v duchu Európskeho roku
občianstva a preto témou bolo
hľadanie prienikov medzi ľudsko-právnou dimenziou a nadobúdaním, stratou, statusom a právami
spojenými s občianstvom.

K záverom konferencie patrí konštatovanie, že ľudské práva a občianstvo predstavujú v moderných
demokratických štátoch významné
a v popredí vystupujúce hodnoty,
ktoré sú síce samostatne predmetom
početných debát, ale nachádzajúc sa
na disciplinárnom rozhraní, zriedka
je im pozornosť venovaná vo vzájomných súvislostiach. Konferencia splnila stanovený cieľ, ktorým
bolo vytvoriť priestor na diskusiu
o prepojení problematiky ľudských
práv a občianstva – o výzvach, úspechoch i zlyhaniach. Otvorili sa rôzne
otázky z oblasti právnej regulácie,
politiky, demokracie, suverenity,
migrácie, apatridov. Ľudské práva
a občianstvo sú vnímané ako nenahraditeľné prostriedky posilnenia
postavenia ľudskej bytosti na národnej, európskej, medzinárodnej i globálnej úrovni, zároveň však neustále
dochádza k ohrozeniu hodnôt s nimi
spojenými a nemožno považovať

ich zabezpečenie za samozrejmosť.
Nové právne predpisy, nové udalosti vo svete politiky, vývoj rodových
otázok a migračné prúdy majú vplyv
na dynamiku občianskych práv.
V úvodom paneli vystúpili prof.
Jaap de Zwaan (TEPSA), odborníčka Ligy za ľudské práva JUDr.
Zuzana Števulová a Andrej Findor, PhD. z FSEV UK. Nasledoval
panel zameraný na Prístup k občianstvu a po ňom druhý panel s názvom Sociálne a politické aspekty
občianstva. Príspevky predniesli
mnohí účastníci z Česka a Slovenska a zapojili sa to živej diskusie.
Viac informácií ohľadom programu a zoznamu účastníkov môžete
nájsť na internetovej stránke FSEV,
v sekcii UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam - Aktivity:
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=5610
Michaela Chládeková

Konferencia „Ľudské práva a občianstvo“ na FSEV UK, foto: Michaela Chládeková.
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Konferencie - podujatia - festivaly - štúdiá
Olympiáda ľudských práv, zdroj: www.iuventa.sk

Olympiáda
ľudských
práv:
Celoštátne kolo olympiády ĽP
2013/2014 sa uskutoční 26. – 28.
marca 2014 v Študijnom a kongresovom stredisku UK v Modre-Harmónii. Prihlásiť sa je možné
do 7. marca 2014 prostredníctvom
nasledovného linku: http://www.
iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/16-rocnik-OLP-2013-2014.alej
Kongres FIDE 2014: Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) je združenie organizácií,
ktoré sa venujú štúdiu a výskumu
práva EÚ a inštitúcií EÚ. Každé dva
roky sa koná kongres, ktorý je pozoruhodnou udalosťou vo svete vedy.
28. - 31. mája 2014 sa uskutoční 26.
ročník podujatia v dánskej Kodani.
Jednou z troch hlavných tém tento
rok je aj problematika základných
práv súvisiacich s občianstvom Európskej Únie. Prihlásiť sa je možné
prostredníctvom nasledovného linku http://ﬁde2014.eu/registration/
Cirkev a ľudské práva: Dňa
4. marca 2014 sa uskutoční v hoteli Falkensteiner v Bratislave konferencia s medzinárodnou účasťou
na tému “Katolícka cirkev a ľudské
práva”, ktorú organizuje Konferencia biskupov Slovenska organizuje
konferenciu. Témami konferencie
budú ľudská dôstojnosť, prenasledovanie kresťanov, práva LGBT
a náboženská sloboda v Slovenskej
republike. Viac informácií na http://
www.vyveska.sk/konferencia-cirkev-a-ludske-prava.html
Democracy and Diversity Institute: Transregional Center for Democratic Studies vyhlasuje 23. ročník letnej školy “Democracy and
Diversity Institute” 3.-19.júla 2014
vo Wrocławe, Poľsko. Pre viac informácií:
http://blogs.newschool.
edu/tcds/category/past-dd-institutes/wroclaw-2014/
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