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Kvóty pro zvýšení počtu žen v politice ve Švédsku
Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá kvótním systémem, jakožto prostředkem pro zvýšení
zastoupení žen v politice, a to na příkladu Švédska. Práce nejprve v obecné rovině představí
východiska zavádění genderových kvót, argumenty jejich podporovatelů a odpůrců a popíše
faktory, které jsou důvodem dlouhodobé podreprezentace žen v politice. Práce se rovněž
věnuje popisu základních typů kvótních systémů. V další části se práce zabývá genderovými
kvótami v politickém systému Švédska. Švédsko je ohledně rovného postavení žen
ve společnosti velice pokrokové a pro mnohé země se stalo vzorem genderové vyváženosti,
zejména pak v politice. Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat zavádění genderových
kvót ve Švédsku a popsat příčiny vysokého počtu žen v politickém prostředí této
skandinávské země. Práce se věnuje historickému vývoji postavení žen v tamní politice,
politickému systému a popisu relevantních politických stran.

Klíčová slova: kvóty, kvótní systém, Švédsko, politické strany, gender, společnost, politika,
ženy, rovnost

Quotas for Increase of Number of Women in Politics in
Sweden
Abstract
The bachelor thesis focuses on the quota system as a means of increasing the
representation of women in politics, on the example of Sweden. Firstly, the thesis describes
the basics of gender quotas implementation, the arguments of their supporters and
opponents, and depicts the factors underlying the long-term under-representation of women
in politics. The thesis also describes the basic types of quota systems. The main part deals
with gender quotas in the political system of Sweden. Sweden is very progressive society in
terms of gender equality and has become an exemplary model of gender balance for many
countries, especially in politics. The thesis aims to describe the implementation of gender
quotas in Sweden and to identify the causes of high representation of women in the political
environment of this Scandinavian country. The thesis also deals with the historical
development of the position of women in Swedish politics, Swedish political system and
description of relevant political parties.

Keywords: quotas, quota system, Sweden, political parties, gender, society, politics,
women, equality
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1 Úvod
Tématem bakalářské práce je využití kvótního systému, jakožto prostředku
ke zvýšení počtu žen v politické reprezentaci Švédska, za účelem narovnání procentuální
nerovnosti mezi participací žen a mužů v politice.
Práce je koncipovaná do dvou částí. Při úvahách o řešení dlouhodobě nízkého
zastoupení žen v politice je nutné zohlednit teoretickou rovinu tohoto problému. První část
se proto věnuje tématu kvót v obecné rovině. Tato část si klade za cíl objasnit širší kontext
kvótního systému, charakterizuje základní principy kvót a představí jejich různé formy, se
kterými se můžeme v současné době setkat.
První část se dále věnuje faktorům, které ovlivňují míru zastoupení žen v politické
reprezentaci s přihlédnutím k historickým okolnostem a k vývoji volebního práva žen
ve světě. Práce se v první části rovněž zabývá argumenty podporujícími kvótní systém a
argumenty, které naopak kvótní systém nepovažují za vhodný prostředek ke zvýšení počtu
žen v politice. Samostatná kapitola je věnována fenoménu skleněného stropu, který silně
ovlivňuje míru zastoupení žen v politických funkcích. Tento fenomén poukazuje na kontext
přístupu žen k vedoucím pozicím. Jedním z našich cílů bude zjistit, zda byl tento fenomén
ve švédském politickém prostředí překonán, či nikoliv.
Druhá část práce je zaměřena konkrétně na problematiku kvótního systému
ve Švédsku. Kapitoly popisují historický vývoj postavení ženy ve volebním systému
Švédska a věnují se popisu samotného politického zřízení této země. Cílem práce je
zmapovat proces zavádění kvót u vybraných švédských politických stran a popsat příčiny,
které přispěly k vysoké míře participace žen v tamním politickém prostředí.
Práce vychází zejména z odborných prací Drude Dahlerup. Drude Dahlerup je
politoložkou dánského původu, momentálně žijící a vyučující na vysoké škole ve Švédsku,
která se věnuje zejména genderovým rozdílům a jejich vlivu na politiku. Právě její výzkum
byl pro tuto práci zásadní. Dále práce vychází z knihy Politické strany moderní Evropy, tato
kniha nám poskytla vhled do problematiky švédského stranického systému. V neposlední
řadě práce vychází ze studií Fóra 50 % autorky Veroniky Šprincové, která se ve své práci
zabývá otázkami podreprezentace žen v politice a způsoby, jakými lze dosáhnout navýšení
jejich počtu.
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2 Teoretická východiska zavádění kvót
Genderové kvóty jsou jedním z mnoha možných opatření, jak navýšit počty žen
participujících v politice. Dlouhodobě se nedaří zapojit ženy do procesu politického
rozhodování v poměru, v jakém jsou zastoupeny v populaci. Počty žen v politice jsou
dlouhodobě nízké a stále častěji se ozývají hlasy volající po efektivních metodách, jež by
jejich počty v politických institucích navýšily. Genderové kvóty můžeme označit
za kontroverzní opatření, neboť na něj společnost nenahlíží jednotně, dokonce i ženy se
v tomto ohledu názorově rozcházejí. Část společnosti, zabývající se problematikou nízkého
zastoupení žen v politice, na něj nahlíží pozitivně, ale zároveň má tento koncept řadu
odpůrců. Přestože genderové kvóty nejsou jen otázkou politické sféry, práce se zabývá jejich
popisem a využitím právě v politice, a to konkrétně v politické reprezentaci Švédska.
V této části bakalářské práce budou představena teoretická východiska pojící se
k hlavnímu tématu práce, tedy k tématu využití genderových kvót, jakožto prostředku
k zajištění vyššího počtu žen v politice Švédska. Tato část bude věnována zejména
vysvětlení základních pojmů, historickému vývoji volebního práva žen a představení
genderových kvót v širším kontextu. Dále budou popsány hlavní argumenty podporující
tento koncept a argumenty, které ho naopak kritizují.

2.1 Historický vývoj politické participace žen
Ženy měly k politickému dění dlouhou dobu omezenější přístup než muži. Jak
zmiňuje Bártová, politika, jako jedna z nejvýznamnějších a svým způsobem vrcholových
forem společenské nadstavby, je místem, kde se prakticky završuje boj o konkrétní
uspořádání společnosti. Faktem je, že politika byla dlouhodobě doménou mužů, což ovšem
neznamená, že ženy za určitých okolností nesehrály svou historickou roli. Nelze ovšem říci,
že by šlo přímo o politickou reprezentaci žen, spíše se jednalo o ojedinělost, která
vyhovovala požadavkům určité situace. (Bártová, 1976, s. 36)
K omezení volebního práva žen vedla řada okolností, například příslušenství k určité
sociální skupině, omezené množství majetku nebo církevní příslušnost. Dále byl výkon
volebního práva vázán také na úroveň gramotnosti či rasu. Mnoho osvícenců přišlo
s revoluční myšlenkou rovnosti lidí v otázce volebního práva, to se však zdaleka netýkalo
žen. (Chytilek, 2009, s. 16-17)
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V 18. a 19. století se nově utvářejí národní státy, které postupně přijímají
demokratickou vládu s formou zastupitelské demokracie. Ta s sebou přináší koncept člověka
– občana, který se účastní tvorby politiky volbou reprezentantů, jež mají za úkol zosobňovat
a hájit zájmy voliče. (Gelnarová, 2010, s. 122)
Dlouhou dobu se vedl ve společnosti spor, zdali jsou ženy vůbec brány za občany
z pohledu volebního práva. Se ženou, jakožto občankou, se nepočítalo ani v americké
Deklaraci nezávislosti z roku 1776 nebo ve francouzské Deklaraci práv člověka a občana
z roku 1789. Celá polovina společnosti tak byla dlouhou dobu opomíjena. Postupem doby
se však pojem občanství začal vykládat jiným způsobem a příslušenství k určitému pohlaví
se přestalo považovat za směrodatné. (Chytilek, 2009, s. 16-17)
Vůbec poprvé se ženy mohly účastnit voleb ve Wyomingu, a to roku 1869. Voleb
na celostátní úrovni se však ženy mohly účastnit až v roce 1893 na Novém Zélandu.
Evropské země byly v tomto ohledu ještě zdrženlivější a první evropskou zemí s volebním
právem pro ženy se stalo Finsko roku 1906. Volební právo pro ženy se v Evropě začalo
masivně rozšiřovat v reakci na konec první světové války. Většina dalších států, mezi něž
patří například Francie, Belgie či Itálie, ho přijala po druhé světové válce. I v této době však
řada zemí rozšiřování volebního práva mezi ženy podmiňovala určitými kritérii, například
věkem, vzděláním nebo sociální příslušností. Za jednu z posledních zemí v Evropě, která
umožnila ženám podílet se na tvorbě politiky rovnoprávně s muži, je označováno Švýcarsko.
Polokanton, který tuto právní úpravu přijmul až v roce 1991, se jmenuje AppenzellInnerrhoden. Na celostátní úrovni se roku 1984, jako poslední země Evropy, připojilo
k volebnímu právu pro ženy Lichtenštejnsko. (Chytilek, 2009, s. 16-17)
Volební právo má dvojí charakter – aktivní a pasivní. Aktivní volební právo značí mít
možnost zvolit si námi vybraného politického aktéra do politické funkce. Pasivní volební
právo naopak znamená mít možnost kandidovat a být volen do politické funkce ostatními
občany. S rozšiřováním volebního práva se tak dostala ženám možnost nejen zvolit si své
zástupce, ale také získaly možnost aktivně se podílet na formování politiky a stát se její
součástí. Získáním volebního práva se ženám dostalo nejúčinnějšího prostředku pro změnu
svých životních podmínek a dostaly tak možnost postavit se nerovnoprávnému postavení
nejen v politickém prostředí, ale i ve všech dalších sférách života. (Gelnarová, 2010, s.123)
Rovnost mezi volebními právy muže a ženy je již v moderních demokraciích
považována za standard, přesto jsou ženy stále v politických institucích podreprezentovány.
Je však nutné podotknout, že proces přiznání stejného a neomezeného volebního práva
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pro ženy stejně jako pro muže, není ještě v celosvětovém měřítku ukončen. (Chytilek, 2009,
s. 17)
Poměrně velké množství žen na světě má ztížené podmínky v přístupu k volebním
právům. Například v Saudské Arábii bylo ženám umožněno volit pouze na úrovni místních
rad, a to poprvé v roce 2015. Přestože se tamní režim uvolňuje a ženy od roku 2017 nemusí
mít povolení muže ke studiu či k vycestování, nadále v praxi čelí řadě zákazů. Dalším
příkladem je Pákistán, kde je sice ženám dovoleno volit, ovšem nejsou vytvořeny takové
podmínky, aby se reálně voleb mohly všechny ženy účastnit. (Aspinall, 2018)

2.2 Genderové kvóty
Obecně se společnost shoduje na tom, že je nutné, aby byly ženy v politice
reprezentovány. Pojmu reprezentace se důkladně věnuje ve své knize The concept of
representation Hanna Pitkin. Autorka definuje reprezentaci z obecného pohledu následovně:
„…reprezentace znamená činit v jistém smyslu přítomným něco, co nicméně přítomné není
doslova ani fakticky.“ (Pitkin 1972, s. 8–9)
Možností výkladu slova reprezentace je mnoho, práce se však zaměří zejména na
výklad deskriptivní reprezentace a substantivní reprezentace, neboť se vztahují k tématu žen
v politice. Deskriptivní reprezentaci Pitkin popisuje jako zastupování žen ženami, nebo
zastupování někoho. Zastupitelské orgány mají být jakýmsi vzorkem celé společnosti.
Pakliže ženy tvoří polovinu populace, ve stejném poměru by měly být zastoupeny i
v parlamentech či jiných zastupitelských orgánech. Je kladen důraz na vzájemnou podobnost
mezi reprezentovaným a reprezentantem. Jedná se o podobnost spíše symbolickou, nezávisí
na konkrétních činech reprezentanta. (Pitkin, 1972, s. 61)
Substantivní reprezentaci autorka vykládá jako jednání v zájmu někoho, jednání
v zájmu žen. Reprezentanti jsou voleni z toho důvodu, že jim záleží na zájmech a hodnotách
jejich voličů a od toho se odvíjí jejich následná aktivita. (Pitkin, 1972, s. 210-212)
Drude Dahlerup spatřuje v genderových kvótách možnost, jak navýšit počty žen
v politice a zamezit tak jejich dlouhodobé podreprezentaci. „Klíčovou myšlenkou systému
kvót je posílit počty žen v politických úřadech a zajistit, aby ženy nebyly jen pár případů
v politickém životě.“ (Dahlerup, 2006)
Otázka rovných příležitostí pro muže a ženy je jedním z nejdiskutovanějších témat
v moderní společnosti. Problému nízkého zastoupení žen ve společnosti stále není věnována
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dostatečná míra pozornosti. Přestože ženy tvoří polovinu populace, jsou v politice silně
podreprezentovány. Z mezinárodního srovnání zjišťujeme, že muži dominují v politice
téměř ve všech zemích světa. Nevyvážené zastoupení obou pohlaví v politických institucích
je dlouhodobým problémem. V reakci na tento fakt některé názorové proudy zdůrazňují
nutnost zavést mechanismy, například genderové kvóty, které mají za cíl nevyvážené
zastoupení žen a mužů v politice narovnat. Jejich zavedení by mělo podpořit participaci a
rovnocennou reprezentaci žen v politice. (Dahlerup, 2008, s. 8)
Jelikož jsou genderové kvóty společností často vnímány jako kontroverzní opatření,
je nutné věnovat zvýšenou pozornost argumentům, které vznášejí jejich podporovatelé a
stejně tak i jejich odpůrci. Kvóty jsou často považovány za efektivní a rychlé řešení nízkého
zastoupení žen v politice. Jejich výhodou je rychlá implementace do politického prostředí.
Cílem zavádění kvótního opatření je zvýšit podíl podreprezentovaných žen v politickém
prostředí a vyrovnat tak disproporci mezi oběma pohlavími. (Dahlerup, 2008, s. 8-9)
V Evropě, stejně jako ve zbytku světa, se čím dál tím více zemí přiklání k zavádění
genderových kvót, a to jak na úrovni parlamentní, tak i vnitrostranické, aby podpořily přístup
žen k politickým funkcím. Jejich využití řada autorů, jako je například Drude Dahlerup nebo
Veronika Šprincová, vnímá v širším kontextu a navrhují je použít také jako prostředek, který
má zajistit, aby se ženy nepohybovaly pouze v regionální politice, ale aby se plně účastnily
i politiky vrcholové. Právě tam je totiž zastoupení žen reálně nejmenší. (Dahlerup, 2008, s.
9-10)
2.2.1 Druhy kvótních systémů
Kvóty jsou nástrojem, který si klade za cíl zvýšit počty podreprezentované skupiny
obyvatel v politice, skrze nastavení pravidel při sestavování seznamu kandidátů nebo při
přidělování počtu křesel zástupcům menšinové společnosti. Základní myšlenkou je vytvořit
takové podmínky, aby obě dvě pohlaví byla reprezentována rovnocenným způsobem, a
pomoci ženám překonávat bariéry, se kterými se při vstupu do politiky potýkají, aby nebyly
od politického dění izolovány. Kvóty mají zajistit alespoň minimální hranici 30 až 40 % žen
v politice. Kvótních opatření je celá řada, při úvahách o zavedení tohoto opatření je možné
volit mezi několika odlišnými modely, všechny však řeší nedostatečné zastoupení
podreprezentované skupiny v politických funkcích. (Dahlerup, 2013, s. 16)
Je třeba rozlišit mezi dvěma dimenzemi zavádění kvótního systému, a to z hlediska
jejich závaznosti. Závazné kvóty se nazývají legislativní a jsou ukotveny v ústavě nebo ve
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volebním zákoně. Tyto kvóty jsou závazné pro všechny politické strany soutěžící o moc
ve státě. Druhým typem jsou kvóty vnitrostranické, které fungují na základě dobrovolného
přijetí stranou. Ty jsou poté aplikovány skrze sestavování volebních kandidátek nebo
při genderově vyváženém dosazování jednotlivců do určitých orgánů strany. (Šprincová,
2012, s. 17)
Kvótní typologii vypracoval Mezinárodní institut pro demokracii a volební podporu
(IDEA). Drude Dahlerup se věnuje popisu těchto typů genderových kvót, které byly
implementovány ve světě:
1. Konstituční kvóta pro národní parlament: Tato direktiva je zakotvena v ústavě
dané země, je tedy závaznou pro všechny politické strany. Tento typ kvót je využíván
například v Nepálu nebo na Filipínách.
2. Kvóta nebo směrnice volebního zákona pro národní parlament: Tento typ kvót
je zakotven v národní legislativě nebo ve směrnicích dané země. Legislativních kvót
využívá například Srbsko, Súdán nebo Belgie.
3. Kvóty politických stran pro volební kandidáty: Tyto kvóty dobrovolně přijímají
jednotlivé politické strany s cílem zahrnout do rozhodovacího procesu určité
procento žen. Jsou obvykle zakotveny ve stanovách nebo směrnicích strany.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolné přijetí genderových kvót politickou
stranou, není ojedinělé, že je přijaly pouze některé strany v dané zemi. Příkladem
zemí, ve kterých se uplatňují tyto kvóty, je Norsko, Německo nebo Švédsko.
(Dahlerup, 2013, s. 16-17)
Kromě výše uvedených typů se ve svém výzkumu Drude Dahlerup zabývá ještě
jedním typem, tím je konstituční nebo legislativní kvóta pro regionální vlády. Tento typ
kvóty je zakotven v ústavě nebo legislativě dané země a určuje procento kandidátek
na regionální vládní úrovni. Cílem je tedy podpořit podreprezentovanou skupinu obyvatel
v určitých oblastech, a to na místní, regionální nebo též provinciální úrovni. Příkladem země,
která tyto kvóty využívá, je Indie. (Dahlerup, 2013, s. 16-17)
Jednoznačně se prokazuje, že kvóty jsou jedním z nejefektivnějších a nejrychlejších
nástrojů, jak vyrovnat propast mezi procentuálním zastoupením mužů a žen v politice, a to
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plošným zavedením kvót na legislativní úrovni i na úrovni jednotlivých politických stran.
Kvóty mají zpravidla genderově neutrální charakter. To znamená, že mají zaručit vyrovnané
zastoupení obou pohlaví v politickém prostředí a mohou tak chránit jak ženy, tak i muže.
Mnoho zemí či stran vnímá přijetí kvótního opatření jako dočasné řešení nerovnosti, které
má přivést do politiky více žen a odstranit systémové překážky, které ženám či mužům brání
ve vstupu do politiky. (Šprincová, 2012, s. 16-17)
Kvóty lze rovněž rozdělit na jednoduché a dvojité. Jednoduché kvóty stanovují
minimální procento zastoupení jednoho pohlaví na kandidátní listině. Nestanovují však
pořadí, ve kterém se jednotlivá pohlaví na kandidátní listině ocitají. Klíčové je určení výše
kvóty, tedy procentuální podíl míst vyhrazený jednomu z pohlaví. Protikladem vůči tomu
jsou dvojité kvóty. Ty určují nejen poměr žen a mužů na kandidátní listině, ale také jejich
pořadí. Zde je využíváno například zipového systému (princip spočívá ve střídání kandidátů
na kandidátních listinách dle jejich pohlaví – například lichý kandidát je vždy žena a sudý
kandidát je vždy muž dle pořadí na kandidátce), který v rámci pořadí na kandidátní listině
spravedlivě střídá jedno pohlaví druhým. Toto opatření má zamezit umisťování žen
do spodní části listiny, kde mají jen malou naději na zvolení. Výše kvóty není ve všech
zemích světa jednotně určená, mezi jednotlivými státy proto panují značné rozdíly. Za
kritickou hranici je považováno 30 %. To je množství, které je schopno zajistit
podreprezentované skupině společnosti možnost prosazení vlastních zájmů. 40 % je
považováno za ideální, neboť je zastoupení obou pohlaví vnímáno jako vyrovnané.
(Šprincová, 2012, s. 17-18)
Genderové kvóty jsou nezřídka společností vnímány jako pozitivní diskriminace.
Argument hrozby stigmatizace určité skupiny, v našem případě žen, lze vyvrátit neutrálním
definováním kvótního mechanismu. Zuzana Uhde a řada dalších se přiklání k názoru, že by
kvóty měly být ustanovením minimálního procentuální zastoupení obou pohlaví. Ideální
situace by dle Uhde spočívala v nastavení rovnocenné 40% kvóty pro zastoupení obou
pohlaví v parlamentu a 20 % by bylo věnováno volné soutěži mezi jednotlivými kandidáty
a kandidátkami. (Uhde, 2006, s. 7)
S touto problematikou se taktéž pojí otázka vymahatelnosti dodržování genderových
kvót. Pokud se vrátíme ke klasifikaci kvótních systémů podle Mezinárodního institutu pro
demokracii a volební podporu, je jasné, že v případě ukotvení genderových kvót v ústavě
nebo ve volebním zákoně jsou strany povinovány toto nařízení dodržovat. Existují však i
strany, které s myšlenkou genderové rovnosti nesouznějí a kvóty nejsou ochotny dodržovat.
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Možným řešením jsou v těchto případech sankce, které by měly politické strany motivovat
k podřízení se této směrnici. Nejběžnější forma sankce je finanční postih nebo zkrácení či
odebrání státních příspěvků. (Šprincová 2012, s. 17-18)

2.3 Faktory ovlivňující míru zastoupení žen v politice
V posledních desetiletích prošla společnost zásadní proměnou, přesto řada odborníků
z řad sociologů, politologů nebo filosofů zastává názor, že angažovanost žen v politice je
omezena sociokulturními faktory a je proto vhodné ji napravit úpravou zákonů, nejlépe
v podobě zavedení genderových kvót. Ty mají pomoci ženám se snadněji prosadit v politice.
Petra Rakušanová Guasti definuje tři základní faktory, které vytváří bariéry účasti žen
v politice. Tyto bariéry znesnadňují ženám plnohodnotně se podílet na tvorbě politiky a jsou
důvodem dominance mužů v tomto odvětví. První bariéru tvoří sociálně-ekonomický faktor.
Ten souvisí s ekonomickými rozdíly a rozdíly ve vzdělání obou pohlaví. Tedy jaký je poměr
žen v populaci, jež jsou kompetentní k výkonu politické funkce, vůči stejně kompetentním
mužům. (Guasti, 2006, s. 18)
Tato bariéra v sobě rovněž zahrnuje rozdílné finanční ohodnocení žen a mužů, což
prohlubuje jejich vzájemnou nerovnost. Tomu se věnuje tzv. gender pay gap. Pay gap je
ukazatel v procentech vyjadřující rozdílnost ohodnocení práce ženy vůči ohodnocení stejné
práce odvedené mužem. (Křížková, 2017, s.4-5)
Další okolností znesnadňující přístup ženám do politiky je politicko-kulturní faktor,
který zohledňuje politickou orientaci země a věnuje se otázce sekularizace. Tento faktor
značně ovlivňuje směřování země, a to například z hlediska hodnotového žebříčku či
chápání role ženy ve společnosti, od čehož se odvíjí vnímání ženy v politickém a veřejném
životě jejím okolím. Posledním bodem je institucionální faktor, který odráží nastavení
volebního systému určité země. Institucionální faktor zohledňuje způsob, jakým se staví
politické zřízení země k podreprezentované skupině žen. (Guasti, 2006, s. 18)
S tím souvisí například aktivní a pasivní volební právo žen, mechanismus fungování
politických stran nebo povaha volebního systému. Pippa Noris uvádí, že pro ženy jsou
příznivější poměrné volební systémy oproti těm většinovým, a to hned z několika důvodů.
Strany si při tvorbě kandidátních listin nemohou dovolit vynechat jakoukoliv skupinu
obyvatel, neboť by tím mohly přijít o voliče. Zahrnutím všech skupin obyvatel tak
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maximalizují svou šanci na úspěch. Poměrný volební systém umožňuje snadněji uplatňovat
pozitivní opatření v podobě zavedení genderových kvót. (Norris, 2004, s.188-189)
Veronika Šprincová se zabývá dalšími faktory, které ovlivňují míru zastoupení žen
v politice a rozpracovává způsoby, jimiž je možné s těmito bariérami bojovat. Individuální
bariéry jsou problémem, se kterým se potýkají nejen ženy. Předsudky okolí, odlišný způsob
výchovy, obavy z vystupování na veřejnosti a další problémy se týkají obou pohlaví nejen
v politickém prostředí. Tyto bariéry lze překonávat vytvářením mentoringových programů a
podpůrných sítí pro začínající politiky a političky. Důležité je také vedení osvěty v oblasti
rovnosti žen a mužů a taktéž odstraňování genderových předsudků, které jsou dlouhodobě
zakořeněné ve společnosti. (Šprincová, 2012, s. 6-7)
Společenský faktor se v mnohém prolíná s politicko-kulturním faktorem, který
popsala Petra Guasti. Tradiční pojetí role ženy, patriarchálně nastavený model rodiny,
chybějící ženské vzory nebo rozdílná výchova dívek a chlapců. Hluboce zakořeněné kulturní
vzorce jsou překážkou zejména pro ženy, přestože dnešní společnost volá po rovnosti mezi
oběma pohlavími. Stát by měl vytvořit takové podmínky, které umožní oběma pohlavím
plně se realizovat v té sféře života, kterou sami uznají za vhodnou. (Šprincová, 2012, s. 7)
Autorka se dále věnuje specifickému typu bariéry, nesoucí název dominanční
technika. Ta se může projevovat ve vícero úrovních. Tento faktor je specifický zejména tím,
že je často používaný nevědomě. Podstatou dominanční techniky je využití způsobu jednání,
který nemusí být tomu druhému příjemný a obecně je společností vnímán jako nekorektní.
Jedná se o komunikaci mezi lidmi, kdy jeden je profesně, společensky či jinak výše
postavený, nežli je ten druhý. Důvodem, proč se dominanční technice autorka v rámci této
problematiky věnuje, je, že jsou to právě často ženy, které jsou tomuto druhu bariéry
vystaveny. Toto jednání je charakteristické zesměšňováním, odpíráním informací,
ponižováním či odsouzením bez ohledu na ostatní okolnosti. Tento problém jsou schopny
politické strany ovlivnit tím, že nastaví jasná pravidla, která toto chování eliminují.
Vytvořením pevně daných norem, které například zaručí všem zúčastněným možnost
vystoupit v předvolebních kampaních, či cíleným zviditelňování žen ve všech sférách
politické činnosti je možné docílit odstranění této bariéry. (Šprincová, 2012, s. 7)
Aby kvóty správně plnily svou roli, je klíčové vytvořit komplexní strategii, která by
podpořila ženy v rozhodnutí aktivně se podílet na politické činnosti. Kvóty samy o sobě jsou
zásadním stimulem, jenž má vést ke změnám ve společnosti. Podporovatelé kvót se shodují,
že je nutné, aby politické strany samy začaly aktivně motivovat ženy ke vstupu do stran a
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současně strany mohou podpořit ženy tím, že se ve svých programech budou veřejně hlásit
k genderové rovnosti. Osvětové programy, mentoring, podpora genderově vyvážené rétoriky
v médiích a vzdělávání jsou jen malým výčtem možností, jakými lze podpořit navýšení žen
v politických funkcích. (Šprincová, 2012, s. 23)
Opatření, která mají zvýšit podíl žen aktivně se účastnících politického dění, lze
rozdělit do tří kategorií. První kategorií jsou rétorické strategie, jde zejména o veřejné
přihlášení se k politice rovných příležitostí obou pohlaví a podpisy mezinárodních smluv
podporujících tuto myšlenku. Druhá kategorie se nazývá rovné příležitosti. Jedná se o
implementaci aktivních opatření, která mají za cíl zvýšit povědomí o této problematice a
zvýšit počty žen v politice kupříkladu skrze financování ženských politických aktivit,
financování péče o děti a jiné. Posledním typem jsou pozitivní akce. Ty usilují o dosažení
rovných práv obou pohlaví. (Šprincová, 2013, s. 91)
2.3.1 Argumenty podporující kvótní systém
Zastánci genderových kvót usilují o zavádění speciálních opatření, která mají
zapříčinit příliv žen do politických institucí. Argumenty zastávající se zavádění kvótních
systémů jakožto předpokladu pro rovnost zastoupení obou pohlaví tvrdí, že skutečná rovnost
pohlaví nenastává pouze odstraněním formálních bariér. Je nutné podpořit ženy v politické
participaci, aby samy ženy mohly svou sociální skupinu náležitě reprezentovat. Nízké počty
participujících žen v politice jsou často spojovány s hluboce zakořeněnými kulturními
vzorci, které ženám brání aktivně ovlivňovat politiku. Přesto se způsob vnímání
genderových rolí v průběhu posledních desetiletí radikálně mění. Nadřazená pozice náležela
ve společnosti po mnoho generací mužům, proto i politika vykazuje maskulinní charakter.
Ženy v této době byly vnímány zejména jako matky a jejich úkolem bylo vychovávání
potomstva. Tyto genderové stereotypy nejsou již dnes veřejnou společností brány jako
legitimní v takové míře, jako tomu bylo v minulosti, stále se však můžeme setkat s nuancemi
ve vnímání rovného postavení ženy a muže. (Dahlerup, 2008, s. 18-19)
Hlavním argumentem zastánců genderových kvót je, že ženy jsou nuceny čelit
mnoha bariérám, které jim nedovolují plně se účastnit politického dění tak, jak by si ony
samy představovaly. Těmito bariérami jsou jak již zmíněné genderové stereotypy nebo
historické okolnosti, tak například i mateřská dovolená či nedostatečná podpora ze strany
státu při boji s fenoménem skleněného stropu. Drude Dahlerup v této souvislosti poukazuje
na fakt, že přestože jsou ženy kvalifikovány stejně jako muži, jejich kvalifikace je často
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degradována či minimalizována, a to nejen v politickém prostředí, kde, jak již bylo zmíněno,
mají dominantní postavení muži. To je nutné změnit, proto genderové kvóty nemají vůči
mužům diskriminující účinek, naopak odstraňují překážky, které brání ženám ucházet se
o politická křesla. Dle Pitkin jsou ženy reprezentovány nejlépe ženami, neboť hájí jejich
zájmy

a

hodnoty.

Konkrétní

politické

představitele

je

nutné

vnímat

jako

prostředek zastupování konkrétních sociálních skupin a jednotlivců. (Dahlerup, 2008, s. 1920)
Politické zastoupení je právem a taktéž i povinností. Ženy jakožto občanky mají
právo na rovné zastoupení. Zapojením žen do politiky se zvyšuje míra legitimity vlády
v dané zemi. Jejich zkušenosti a jiný úhel pohledu, než je ten mužský, jsou pro politiku
důležité a podnětné, neboť jen tak se zohlední všechny potřeby všech skupin obyvatel. Drude
Dahlerup tvrdí, že ženy jsou nejlépe zastoupeny ženami, neboť se potýkají s podobnými
problémy a jsou tak schopny tuto skupinu náležitě reprezentovat. Ženské zájmy lze chápat
jako všechny politické otázky, na které mají ženy a muži rozdílný pohled. Sociologické
výzkumy, z nichž rovněž Drude Dahlerup čerpá, uvádějí, že čím je vyšší zastoupení žen
v politice, tím je vyšší procento žen, které mají o politiku zájem, přestože nemusí být
politicky aktivní. Jejich zájem by tak mohl být podpořen právě genderovými kvótami.
(Dahlerup, 2008, s. 19)
Zásadním problémem, který brání ženám probojovat se do vrcholných politických
pozic, je dlouhodobě přetrvávající tendence volení převážně mužského osazenstva.
Bezesporu lze říci, že společnost odráží svou náladu skrze volbu svých zástupců. To, že jsou
častěji voleni muži ve středním či vyšším věku, znamená, že společnost inklinuje k tradičněji
pojímaným hodnotám, které ženy nepodporují v kandidatuře stejnou měrou jako muže.
(Campbell, 2010, s. 187-188)
Ženy mají v mnoha ohledech odlišné postoje a zkušenosti. Ženská perspektiva je
klíčová pro identifikaci oblastí, které byly dlouhodobě přehlíženy a nestaly se tak součástí
politického rozhodování. Vyšší míra zastoupení žen v politice rozšíří pole působnosti
politického rozhodování o další perspektivu, následkem čehož se budou přijímat rozhodnutí
a opatření, u kterých se dá předpokládat pozitivní dopad na celou společnost. Řada teoretiků
zabývajících se problematikou kvót se obává vzniku rozporů ve vnitřní organizaci
politických stran, tyto konflikty je však možné včas identifikovat a náležitým způsobem řešit
tak, aby bylo vyhověno všem a podpořila se tak rovnocenná reprezentace obou pohlaví.
(Šprincová, 2012, s. 20-21)
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Řada analýz a výzkumů tvrdí, že existuje spojitost mezi mírou korupce a počtem žen
v politice. V zemích s vyšším počtem žen v politických institucích je míra korupce podstatně
nižší. Důvodů je několik, genderová politika více zpřístupňuje nominační procesy a vlivem
vyššího počtu žen ve veřejných funkcích se do politiky mohou dostat i lidé, kteří nejsou
napojeni na stávající nepropustnou mocenskou síť. Rozdílná výchova obou pohlaví
způsobuje, že ženy jsou vnímány společností jako více empatické a chtějí vidět reálné
výsledky své práce. Ženy jsou obvykle v menší míře než muži ochotny riskovat své
postavení a nechtějí se tak dopouštět nezákonného jednání. (Šprincová, 2015, s.10)
Z výzkumu veřejného mínění provedeného Sociologickým ústavem AV ČR na téma
působení žen v politice, vedeného Petrou Rakušanovou, se zjistilo, že většina české
společnosti považuje zapojení žen do veřejných funkcí za důležité. Jsou si ovšem vědomi
toho, že ženám je ztížen vstup do politiky, a to zejména kvůli rodinným povinnostem,
kulturním stereotypům nebo společenským podmínkám. Více než polovina dotázaných
považuje za příčinu nízkého počtu žen v politice její maskulinní povahu. Zároveň se většina
dotázaných ohrazuje vůči názoru, že jsou ženy méně průbojné nebo méně schopné.
(Rakušanová, 2004, s. 1-3)
Kvótní opatření předpokládá, že diskriminace bude eliminována díky rovnému
zastoupení obou pohlaví v politické reprezentaci. Zavádění genderových kvót je
podporováno několika mezinárodně uznávanými úmluvami, za zmínku stojí zejména
úmluva OSN nesoucí název CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women). Tato úmluva zavazuje své členy k odstranění všech forem
diskriminace žen. Úmluva věnuje pozornost diskriminaci žen ve společnosti a rozpracovává
postupy, které následně doporučuje svým členům, jež mají za cíl odstranit nerovnost mezi
pohlavími. Členské státy podávají periodicky každé čtyři roky výboru CEDAW zprávy
týkající se plnění svých závazků. Cílem úmluvy je tímto pozvolným způsobem diskriminaci
žen vymýtit. (Vláda České republiky, 2010)
Skutečnosti, že je nevyvážená účast žen a mužů v rozhodovacích procesech
problémem, si je vědoma i Evropská unie, která již roku 1996 skrze svá doporučení vyzvala
členské státy k osvojení rozsáhlé strategie na podporu rovného zastoupení obou pohlaví
v politických institucích. Evropská unie doporučuje členským státům zavádět vhodná
zákonná, regulační nebo stimulující opatření, která by podpořila ženy v rozhodnutí podílet
se na utváření politik svých zemí. Tato doporučení nejsou pro členy EU závazná, avšak
předpokládá se jejich dobrovolné plnění, neboť Evropská unie považuje vyváženou účast
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obou pohlaví na rozhodovacích procesech za základ demokracie. Od roku 1996 do roku 2010
většina členů Evropské unie skutečně začala uskutečňovat nápravné kroky, aby splnila
požadavky v otázce větší diverzity v rozhodovacích orgánech. (Dahlerup, 2008, s. 6-7)
Pokud kvóty mají naplňovat svůj potenciál a mají být řešením vyloučení žen
z politického života, je nutné, aby se mocenské vztahy mezi ženami a muži zásadně
proměnily. Genderové kvóty jsou pokusem o nastavení řady pravidel omezujících tendence
politických stran jmenovat převážně muže a nutí strany hledat kompetentní a aktivní členky.
Tím je vyhověno i voličům, kteří mají své možnosti rozšířené o volbu ženského zástupce.
S touto problematikou se pojí také názor, že ženy tak budou do politiky tlačeny. Tento
předpoklad Drude Dahlerup odmítá a tvrdí, že na základě kvót se do politiky nedostanou
ženy, které by o to nestály. Argumentuje tím, že přijetím kvót se nenaruší přirozený výběr
těch nejvíce zainteresovaných žen do politické participace, naopak jsou právě ty
genderovými kvótami nejvíce podpořeny. (Dahlerup, 2008, s. 19-20)
2.3.2 Kritika kvótního systému
V neprospěch genderových kvót je nejčastěji argumentováno z pozice odlišného
pojetí rovnosti. Mnoho kritiků genderových kvót je označuje za pozitivní diskriminaci či
afirmativní akci, s níž je širokou společností spojována představa preferenčního zacházení,
a tudíž i porušování rovnosti příležitostí a porušování pravidel volné soutěže. Tedy přestože
se kvóty snaží napravit nerovnost mezi oběma pohlavími, jednu stranu zvýhodňují a druhou
diskriminují. Kritici tvrdí, že politická reprezentace je otázkou reprezentace různých postojů
a názorů. Nemá se tedy primárně jednat o příslušnost k určitému pohlaví nebo k určité
sociální skupině. Získání mandátu má být podmíněno pouze přirozené soutěži, nehledě
na pohlaví. V podstatě se jedná o princip „lepší vítězí“. Genderové kvóty podle jejich kritiků
vedou k diskriminaci mužů, neboť vymezují počet mandátů určených ženám, aniž by se ony
samy podrobily volné soutěži a místa jim tak budou dána bez vynaložení jakéhokoliv úsilí.
Ženy tak mohou být zvýhodněny na úkor lépe kvalifikovaných kandidátů mužského pohlaví,
kteří

budou

z důvodu

kvótního

opatření

vyřazeni.

Kvóty

jsou

podle kritiků

nedemokratickým opatřením, neboť omezují právo voliče vybrat si své zástupce. Je však
nutné si uvědomit, že to nejsou prvotně voliči, kteří rozhodují o zvolení konkrétního
zástupce. Těmi jsou strany, které sestavují kandidátní listiny, proto právě ony mohou
odstranit nerovnost obou pohlaví již při kandidatuře a umožnit tak ženám více se podílet
na utváření politiky. (Dahlerup, 2008, s. 18-19)
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Drude Dahlerup dále zdůrazňuje, že řada žen se neztotožňuje se zavedením
genderových kvót. Mnoho odpůrců genderových kvót jsou právě ženy. Důvodem je, že samy
nechtějí být do funkcí zvoleny pouze z hlediska příslušnosti k danému pohlaví. Řada z nich
zdůrazňuje, že jejich zvolení má být založeno na základě zkušeností a kvality práce, kterou
nabízejí a která je reprezentuje, nikoliv na základě genderové politiky. (Dahlerup, 2008, s.
18)
V případě, že by byly kvóty zaváděny plošně nehledě na stranické stanovy, se
můžeme setkat s argumentem, že jednotlivé strany nebudou schopny nalézt dostatečný počet
kompetentních žen na své kandidátní listiny. Následkem nucené emancipace se
nekvalifikované a nezkušené ženy ocitnou na postech, které jim nepřísluší. To by porušovalo
právo stran rozhodnout si o svých vlastních kandidátech, kteří je mají reprezentovat.
(Dahlerup, 2008, s. 18-19)
Fórum 50 % s tímto argumentem nesouhlasí a namítá, že ženy tvoří 60 procent všech
absolventů vysokých škol. Není tedy relevantní obávat se dosazování nekompetentních žen
do politických funkcí. Navíc při sestavování kandidátních listin či při rozdělování
politických funkcí málokdy hraje roli vzdělanost nebo předchozí zkušenosti. Pokud by
přerozdělování politických postů záviselo pouze na kvalifikaci nebo schopnostech, žen by
bylo v politice více. (Fórum 50 %, 2013, s. 10)
V souvislosti s nízkým počtem žen v politice se setkáváme s pojmem kritická hranice.
Kritická hranice označuje minimální procentuální práh zastoupení minoritní skupiny, která
má do politiky přinést změnu. Pokud je procento žen v politice nízké, jsou nuceny vytvářet
aliance nebo se přizpůsobit většině a přijmout jejich pravidla hry, přičemž samy nejsou
schopny učinit změnu a nejsou schopny v politice svobodně prosazovat své zájmy.
(Gelnarová, 2010, s. 127)
Calligan tvrdí, že pokud je v dané společnosti zastoupení určité skupiny nižší než
30 %, začne se tato skupina projevovat jako menšina a nevykazuje dominantní chování,
následkem čehož je většinovou společností často přehlížena. Odpůrci se obávají řetězové
reakce zavádění kvótních opatření i pro další podreprezentované skupiny obyvatel.
Následkem toho může vzniknout polarizovaná společnost a politika se následkem její
roztříštěnosti může stát neakceschopnou, nebo naopak zavedení kvót pro další sociální
skupiny vyústí v politiku naprosté reprezentace zájmů všech skupin ve společnosti.
(Calligan, 2007, s. 562-563)
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2.3.3 Fenomén skleněného stropu
Skleněný strop je pojem, který má definovat neviditelnou horní hranici kariérního
růstu. Termín poukazuje na diskriminaci žen v rámci profesního růstu, kde ženy narážejí
na imaginární bariéry, které jim neumožní dále se kariérně vyvíjet. Jejich růst tedy ustane,
jako by nad hlavou měly neviditelnou, avšak existující, bariéru. Tento termín byl prvně
použit v roce 1980, kdy byly tyto bariéry ve společnosti poprvé zpozorovány. (Feminist
Majority Foundation, 2014)
Přestože se tento pojem nevztahuje pouze k politickému prostředí, zaměříme se
na jeho výklad právě v jeho rámci, neboť právě uvědomění si existence skleněného stropu
přimělo řadu politiků jednat a problém nízkého zastoupení žen v politice řešit, kupříkladu
právě skrze zavedení genderových kvót pro politické prostředí. Folke se ve své práci zabývá
vlivem skleněného stropu na nedostatečné zastoupení žen v politických funkcích. Nerovnost
zastoupení obou pohlaví v politice je s vlivnějšími a lukrativnějšími pozicemi vyšší, protože
skleněný strop brání ženám postupovat po kariérním žebříčku. Důvodem, proč je fenomén
skleněného stropu takovým problémem, je fakt, že ovlivňuje kariérní motivaci žen
z dlouhodobého hlediska a prohlubuje propast mezi oběma pohlavími. (Folke 2014, s. 8-9)
V rámci této problematiky se můžeme setkat i s termínem skleněného útesu. Podstata
tohoto termínu spočívá v rychlejším kariérním růstu žen, než je tomu u mužů, nehledě
na jejich schopnosti či pracovní úspěchy. Žena je povýšena do vyšší a náročnější pozice, kde
je vyšší pravděpodobnost selhání. Pakliže selže, negativně to ovlivní pohled na výkon žen
ve vyšších pozicích. Problematika skleněného stropu je spjata především s genderovými
stereotypy, se kterými jsou ženy konfrontovány při usilování o politickou pozici. Někteří
autoři zastávají názor, že trh je i v dnešní době striktně rozdělen na mužské a ženské profese.
To podporuje i fakt, že na stejnou pracovní pozici je často muži nabízeno vyšší platové
ohodnocení než ženě. (Barošová, 2007, s. 13-14)
Při řešení problematiky skleněného stropu je nutné zohlednit i pohled některých
autorů, kteří jeho existenci popírají. Zásadním argumentem je, že ženám jsou zaručena stejná
práva jako mužům, a to skrze právní předpisy a Listinu základních práv a svobod. Existence
feministických hnutí a dalších společenství tohoto typu je klíčovým argumentem, že ženy
v naší společnosti mají stejné příležitosti jako muži. (Barošová, 2007 s. 11)
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3 Kvóty v politickém systému Švédska
Skandinávské země, a především Švédsko, jsou často vzorem genderové rovnosti
pro řadu zemí. Důvodem je zejména orientace těchto států na sociální systém a na lidská
práva, což přispělo k posílení ženského postavení ve společnosti.
V této části bakalářské práce budou představeny základní principy politického
systému Švédska. Dále bude popsán jeho volební systém a způsob, jakým nastavení
volebního systému podporuje participaci žen na politickém dění. Pro pochopení
problematiky kvótního systému ve Švédsku, který má podpořit ženy v politické participaci,
je nutné nastínit základní vývoj postavení žen v tamní politice. Dále se kapitola zabývá
popisem tamních relevantních stran, jejich základním principům a ideovému zaměření.
V neposlední řadě se tato část věnuje implementaci genderových kvót na vnitrostranické
úrovni u relevantních stran.

3.1 Politický systém Švédska
Současné Švédsko je parlamentní monarchií. Vrcholnými představiteli království
jsou panovník a předseda vlády. Moc panovníka byla minimalizována ústavou z roku 1974,
čímž získala tato funkce spíše reprezentativní a symbolickou funkci. Švédský panovník byl,
na rozdíl od ostatních panovníků skandinávských zemí, zbaven postavení velitele
ozbrojených sil, taktéž nemůže jmenovat předsedu vlády ani ostatní členy vlády, dokonce
byl zproštěn zákonodárné iniciativy. (Strmiska, 2005, s. 182)
Zákonodárná moc je svěřena do rukou jednokomorového parlamentu, neboť roku
1970 se horní komora a dolní komora parlamentu spojily v jednu. Počet členů parlamentu,
který se nazývá Rikstag, je 349. Funkce předsedy parlamentu je volena parlamentem a často
se jedná o předsedu nejsilnější strany. Jmenování premiéra náleží předsedovi parlamentu,
který se na své volbě dohodne s představiteli jednotlivých klubů. O jmenování kandidáta
do funkce hlasuje parlament. Premiérský kandidát může být poslanci zamítnut, a to
v případě, kdy proti němu hlasuje nadpoloviční většina všech členů parlamentu. V tom
případě má předseda parlamentu možnost navrhnout další kandidáty ještě čtyřikrát po sobě.
Pokud ani na poslední pokus není vybrán vhodný kandidát, je Rikstag rozpuštěn a jsou
vypsány nové volby. (Strmiska, 2005, s. 182-183)
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Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda s důvěrou parlamentu. Parlament může
vládě vystavit nedůvěru, stejně tak jako jejím jednotlivým členům. Pakliže parlament vysloví
nedůvěru premiérovi, je nucena odstoupit celá vláda. K vyslovení nedůvěry je nutná
absolutní většina poslanců parlamentu. Švédský politický systém podporuje silné postavení
premiéra. Premiér často figuruje jako smírčí soudce mezi opozicí a vládou. Švédsko přijalo
roku 1907 systém poměrného zastoupení pro celostátní volby. Volební systém do švédského
parlamentu je proporčního charakteru. Přerozdělování křesel se odvíjí od překročení 4%
prahu pro vstup do parlamentu na celostátní úrovni. Volební období je čtyřleté. (Strmiska,
2005, s. 183)
Švédsko má 3 úrovně vlády. První úroveň je tvořena národním parlamentem
s 349 poslaneckými křesly, druhou úroveň tvoří 21 krajských shromáždění a třetí úroveň
představuje 290 městských zastupitelstev. (Besley, 2013, s. 5)
Švédsko je členem Evropské unie od roku 1995, v Radě EU má celkem 10 hlasů.
V Evropském parlamentu je aktuálně Švédsko reprezentováno 20 poslanci a poslankyněmi.
Vstup do Evropské unie podpořilo 52,3 % voličů v referendu v roce 1994, vstup později
potvrdil švédský parlament. Rovněž je členem schengenského prostoru, do kterého vstoupilo
roku 2001. Švédsko do dnešní doby nepřijalo společnou měnu euro, důvodem je referendum
z roku 2003, kdy byl vstup do eurozóny odmítnut 55,8 % obyvatel. (Euroskop)

3.2 Stranický vývoj ve Švédsku
Do konce 19. století fungoval ve Švédsku bipartismus. O moc proti sobě soutěžila
levice, kterou tvořili Liberálové, a pravice zastoupená Konzervativci. Později, na přelomu
19. a 20. století, se stranický systém změnil s příchodem Sociálně demokratické dělnické
strany. Tato strana měla masový charakter a dokázala zdařile mobilizovat dělnictvo.
Liberální i konzervativní strana byla v reakci na taktiku nové strany nucena
restrukturalizovat své uspořádání. Přelom století znamenal pro Švédsko vznik řady nových
stran. Sociální demokracie se stala po roce 1914 nejvlivnější a největší stranou v zemi. Díky
tomu se rozšířilo volební právo. V této době rovněž proběhla změna volebního systému.
Z většinového volebního systému se přešlo na poměrný volební systém, což představovalo
výhodu pro menší strany. Přijmutí poměrného volebního systému přispělo k vyšší míře
proporcionality, to znamenalo definitivní přechod k multipartismu. Dlouhou dobu se u moci
ve Švédsku střídalo 5 stran. (Strmiska, 2005, s. 184)
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Nejvyšší podíl mandátů dlouhodobě připadl straně Sociálních demokratů. Od roku
1932 vládli nepřetržitě po několik desítek let až do roku 1976. Toto období bylo érou vysoké
voličské stability. Sartori označil švédský stranický systém v době vlády Sociálních
demokratů za systém s predominantní stranou. Stein Rokkan mluví o politice Švédska
ve 20. století jako o éře zamrznutí. (Strmiska, 2005, s. 184-186)
Pojem predominantní strana je často zaměňován se systémem dominantní strany,
od něhož se však významně liší, ačkoliv oba dva spadají do pluralistického stranického
systému. Popisu dominantní strany se věnuje Duverger i Almond. Mimo nejvýznamnější
strany tedy existuje i řada dalších stran, které jsou legitimní a legální. Základním kritériem
dominantní strany je, že je významně silnější než ostatní strany v politickém systému a
dalece je předstihuje, stejně tak společnost vnímá tuto stranu jako dominantní. Přestože je
tento typ strany silnější, neznamená to, že strana vždy bezpodmínečně získá nadpoloviční
většinu křesel v parlamentu. Právě počet získaných křesel je základním rozdílem mezi
stranou dominantní a predominantní. Predominantní strana vládne dlouhodobě díky masivní
a stabilní podpoře svých voličů a daří se jí tak získat absolutní většinu mandátů v parlamentu,
v systému působí prakticky jako jediná relevantní strana. Sartori definuje systém
predominantní strany jako systém více stran, v němž však nedochází k jejich střídání.
Vítězná strana však může kdykoliv svou pozici ztratit, neboť i ta je závislá na podpoře
voličů. Pokud přízeň voličů opadne a straně se nepodaří svou pozici obnovit, systém přestává
být systémem predominantní strany. (Sartori, 2005, s. 208, 209-213)
Jak již bylo zmíněno, Sociální demokracie byla od 20. let do 60. let dvacátého století,
dle definice Sartoriho, predominantní stranou. Sociální demokracie kladla důraz na podporu
odborových svazů a ty na oplátku byly pro stranu největším zdrojem financí. Vzájemná
podpora a provázanost vytvořila stabilní kooperaci mezi oběma institucemi. Liberálové,
Agrárníci i Konzervativní pravicová strana se snažili navázat na taktiku Sociální demokracie
a pokoušeli se navazovat styky se zájmovými skupinami. Nicméně tyto 3 strany nebyly
schopny vyrovnat se Sociální demokracii. Přesto se každá strana začala orientovat na určitou
skupinu obyvatelstva. Agrárníci se zaměřili na zemědělce, Liberálové na městskou
inteligenci a Konzervativci, podobně jako Liberálové, na vyšší městské vrstvy. Základními
štěpícími liniemi ve Švédsku během 20. století byly distinkce mezi vlastníky a zaměstnanci
a mezi městem a venkovem. Spor se vedl mezi fragmentovanou pravicí a levicově
orientovanou Sociální demokracií. 20. – 30. léta se nesla v duchu volební nestability, neboť
Sociální demokracie v této době nedisponovala nadpoloviční většinou a ostatní strany byly
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vůči sobě natolik antagonistické, že nedokázaly vytvořit stabilní koaliční kabinet. (Strmiska,
2005, s. 184-185)
Zvrat nastal vlivem hospodářské krize. Zhoršující se sociálně-ekonomická situace
ve Švédsku s sebou přinesla vzrůst sociálního napětí a nezaměstnanost. V reakci na tuto
situaci podepsala opoziční Agrární strana se stranou vládní, kterou byli Sociální demokraté,
dohodu o podpoře jejich kabinetu. Agrárníci díky této dohodě získali velké ústupky a výhody
v oblasti zemědělství. Sociální strana naopak dostala možnost prosadit jejich sociální
programy, díky kterým proběhla restrukturalizace státu v sociální stát. Tato dohoda dvou
stran vedla k dlouhodobé vládě Sociálních demokratů. Jejich politika se vyznačovala
zejména ekonomickým plánováním, podporou rozsáhlého veřejného sektoru a taktéž státním
dohledem nad obchodem. Sociální demokraté zvýšili daně a zavedli progresivní daň,
dokonce přistoupili k omezenému znárodňování, později se jim podařilo znovu snížit počty
nezaměstnaných. Dlouhodobá vláda Sociálních demokratů nebyla vždy většinová,
několikrát byli nuceni využít podpory či vytvořit koalici s jinou politickou stranou, zpravidla
se stranou Agrární. Jejich výhodou byla vysoká míra fragmentace pravicové opozice, která
se nedokázala shodnout a systematicky spolupracovat. Výjimka nastala pouze
za výjimečných okolností během druhé světové války, kdy se vládní a opoziční strany
(kromě komunistické strany) spojily v celonárodní vládu. (Strmiska, 2005, s. 186)
Sedmdesátá a devadesátá léta 20. století se nesla v duchu stability. Stranický systém
se stále skládal z pěti politických stran. Podílel se na tom zejména volební práh, který byl
4% a přispěl tak k nízké míře fragmentace, neboť byl nesrovnatelně vyšší než u jiných
severských zemí v té době. Dalším faktorem, který podpořil stabilitu stranického systému
Švédska, byla jeho neutralita. Díky ní nevznikalo v zemi tolik štěpících linií, jako tomu bylo
v jiných zemích. Dlouhá vláda Sociální demokracie vytvořila silné sociální rovnostářství a
podpořila růst životní úrovně, díky tomu si získala stabilní a rozsáhlou voličskou základnu.
Přesto se v této době pozvolně přetvářel stranicko-politický systém. Volby roku 1973 byly
výjimečné, neboť z 350 mandátů (v této době stále ještě bylo 350 mandátů, jejich počet se
změnil ústavou na počet 349 až později) obsadili Sociální demokraté a komunisté, tedy
levicově smýšlející strany, 175 mandátů a druhou polovinu, tedy taktéž 175 mandátů, získaly
tři pravicové opoziční strany. Vláda tedy byla menšinová a jednobarevná. Při volbách roku
1976 se již podařilo pravici získat nadpoloviční většinu hlasů s výsledkem 180 mandátů z již
zmíněných 349. Tímto rokem ukončili dlouhotrvající vládu Sociální demokracie, která se
tak stala stranou opoziční. O dva roky později se však koalice rozpadla, kvůli rozdílným
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pohledům na téma využití jaderné energie. O rok později proběhly volby, které opět vyhrály
tři nesocialistické strany a znovu vytvořily koalici. Ta padla roku 1981 kvůli rozkolu stran
v ohledu daňové politiky. V dalších volbách zvítězila strana Sociální demokracie, která se
v následných volbách opět vystřídala s pravicovou vládou. Od roku 1994, přestože ještě
v tomto roce sociální demokraté vyhráli volby, už však strana pouze ztrácela ve volebních
výsledcích. I přesto má stále oproti ostatním stranám velkou voličskou základnu. Stranický
systém se stal více otevřeným pro politickou soutěživost. Další strany se díky těmto změnám
měly šanci probojovat do parlamentu a usilovat tak o politické změny. (Strmiska 2005,
s.187-188)
Dnešní podobu stranického systému lze hodnotit jako umírněný pluralismus
s dominantní

stranou.

Charakteristickým

rysem

pro

Švédsko

je

boj

o

moc

mezi socialistickým a nesocialistickým blokem, který také nazýváme levice versus pravice.
Levice je tvořena Sociálními demokraty, exkomunisty a Stranou zelených, naopak pravice
je tvořena čtyřmi nesocialistickými stranami, jimiž jsou Konzervativci, Liberálové, Centristé
a Křesťanští demokraté. (Strmiska, 2005, s. 201)
3.2.1 Profily relevantních politických stran ve Švédsku
Politické strany můžeme vnímat jako spojovací článek mezi voliči a zvolenými, díky
čemuž jsou významným stavebním kamenem systému parlamentní demokracie.
Za relevantní strany považujeme pro účely této práce ty strany, které jsou součástí švédského
parlamentu, a to po volbách v roce 2018. Počet relevantních stran ve Švédku je osm, přičemž
genderové kvóty přijaly čtyři strany z těchto osmi (ČTK, 2018). Rozsah popisu jednotlivých
politických stran je přizpůsoben dostupnosti ověřitelných informací.
Při typologizaci dnešního politického systému Švédska se nejčastěji hovoří
o umírněném pluralismu s dominující stranou, dominance jedné strany se však dlouhodobě
snižuje. Ve Švédsku proti sobě stojí pravicový a levicový politický blok, což je pro tento
stranický systém typické. (Strmiska, 2005, s. 201)
Sociálně demokratická dělnická strana (Socialdemokratiska Arbetareparti) je
levo-středově orientovaná strana, založená roku 1889, která zavedla v zemi rozsáhlé sociální
reformy. Sociální demokracie od 20. do 70. let 20. století hrála roli většinové vládní strany
a byla stranou predominantní. V dnešní době je stále stranou dominantní, avšak nepyšní se
již tak velkou voličskou základnou jako v době své největší slávy. Pokles podpory ze strany
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voličů spolu se ztrátou trvalého dominantního vládního postavení způsobil v 80. letech
rozvonění vzájemných vztahů s odborovými svazy. Díky tomu strana přišla o část finanční
podpory, kterou jí svazy dlouhodobě poskytovaly. To přispělo v 80. a 90. letech ke štěpení
uvnitř strany na modernisty a tradicionalisty. Tyto dvě skupiny se vůči sobě vymezovaly
v otázkách sociálně-ekonomických problémů Švédska. V roce 1983 si strana procházela
rozsáhlou krizí, která způsobila velký odliv jejího členstva. Sociálně demokratická dělnická
strana plně podporovala (a i nadále podporuje) členství země v Evropské unii, taktéž
podporuje přijetí společné měny euro. I v rámci této strany však existuje euroskeptické
křídlo. Strana je členem Strany evropských socialistů a Socialistické internacionály.
(Strmiska, 2005, s. 197)
Strana se prezentuje zejména svými sociálními reformami. Jejich cílem je podpora
spravedlivých podmínek pro získání práce a spravedlivé mzdy, dlouhodobě se snaží
o snižování míry nezaměstnanosti v zemi skrze investice a podporu vzdělání. Dlouhodobě
podporuje myšlenku blahobytu celé země, které se snaží docílit skrze daňové poplatky.
Strana bojuje s genderovou nerovností a obhajuje feminismus, dále se snaží zamezit
kriminalitě skrze posílení počtů policistů. Ve svém volebním programu se vymezuje vůči
náboženskému extremismu a militantní politice. (Socialdemokraterna, 2018)
Ve volbách do švédského parlamentu roku 2018 získala tato strana 28,1 % hlasů,
čímž obsadila první místo. Od voleb z roku 2014 vládnou se Stranou zelených
v menšinovém kabinetu jako středolevý blok. Předseda strany Sociální demokracie je Stefan
Löfven, který je od roku 2014 též premiérem Švédska. (ČTK, 2018)
V těchto volbách získala strana celkem 100 mandátů. Ženy obsadily 48 křesel a muži
získali o 4 místa více. (Sweriges Riksdag, 2018)
Umírněná koaliční strana (Moderata Samlingspartiet) je pravostředovou a
liberálně-konzervativní stranou. Vznikla roku 1904 (v této době ještě jako Konzervativní
strana), jedná se tedy o stranu s dlouhou historií. Díky velké ideové vzdálenosti
mezi predominantní stranou Sociálních demokratů a Umírněnou koaliční stranou byla tato
strana dlouhou dobu v opozici. Po Švédských sociálních demokratech je v dnešní době
druhou nejsilnější stranou v zemi. Strana se orientuje na omezení role státu v ekonomice,
jejím cílem je otevřená tržní ekonomika. Program akcentuje otázky liberálních i
konzervativních hodnot, čímž strana rozšiřuje svou voličskou základnu. Umírněná koaliční
strana je zastáncem členství v EU a též se zasazuje o připojení Švédska k Evropské měnové
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unii. Je členem Evropské lidové strany a taktéž i Mezinárodní demokratické unie. (Strmiska,
2005, s. 197-198)
V roce 2018 ve volbách do parlamentu obsadila druhou pozici za Sociální
demokracií s 19,8 % hlasů. V současné době vede stranu Ulf Kristersson, který je zároveň
vůdcem opozice. V těchto volbách ženy obsadily z celkového počtu 70 mandátů 40, muži
obsadili menšinu, a to 30 křesel. V současné době vede stranu Ulf Kristersson, který je
zároveň vůdcem opozice. (Sweriges Riksdag, 2018)
Švédští demokraté (Sverigedemokraterna) jsou poměrně mladou stranou, která
vznikla v roce 1988. Do parlamentu se dostala až později, a to roku 2010. Od té doby její
voliči stále přibývají, dokonce v parlamentních volbách v roce 2018 obsadila 3. místo
s počtem hlasů 17,6 %. Tato strana získala svou popularitu zejména kvůli její protiimigrační
politice, přičemž toto téma je pro ni zásadní. Strana je vnímána jako kontroverzní kvůli jejím
členům, neboť řada z nich otevřeně podporuje ideologii nacistického Německa. Předsedou
Švédských demokratů je Jimmie Åkesson. (ČTK, 2018)
Strana je díky své extremistické rétorice izolovaná, neboť ostatní politické formace
s ní odmítají jakkoliv spolupracovat. Jejich program je cílen na pravici i levici, to je důvodem
tak rozsáhlého voličstva. Jejich cílem je snížit daně a snížit zásahy do ekonomiky vládou.
Strana předpokládá, že tím by byli podpořeni menší podnikatelé. Tvrdí však, že chtějí
zachovat principy sociálního státu. Jejich hlavním tématem je však téma imigrace, neboť
Švédsko dlouhodobě čelí problémům s integrací migrantů. Chtějí zpřísnit azylové podmínky
nebo podmínky pro udělování občanství. (ČT 24, 2018)
Švédští demokraté získali ve volbách v roce 2018 celkem 62 mandátů, z toho ženy
získaly 18 křesel a muži získali 44 křesel. (Sweriges Riksdag, 2018)
Strana středu (Centrepartiet) je strana liberálně-centristická se silnými přesahy
do agrární identity. Strana má dlouhou tradici. Tato strana se dlouho orientovala primárně
na agrární zájmy, jež hájila. Postupem doby, díky pozvolnému úpadku počtu rurální
populace, se strana začala posouvat k liberálnímu středu. To jí umožnilo začít spolupracovat
s ostatními stranami, které se ideově ocitaly napravo od středu. Spolu se stranou Liberálně
lidovou a Křesťansko-demokratickou stranou tvoří středopravicovou alianci. (Strmiska,
2005, s. 199)
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Ve svém programu se věnuje zejména tržnímu hospodářství, decentralizaci a
environmentálnímu rozvoji. Strana je založena na ekohumanismu – humanistických
hodnotách, tedy rovnosti práv bez ohledu na příslušnost k určitému pohlaví, národnosti či
rase, a na hodnotách environmentálních, tedy podpoře přírody a jejích přirozených cyklů.
Strana oficiálně zastává pozitivní postoj k členství v EU, ve straně však toto téma
představuje štěpící linii. (Strmiska 2005, s. 1999)
Strana středu získala ve volbách z roku 2018 celkem 8,6 % a obsadila tak 4. místo.
Ženy obsadily 13 mandátů z celkového počtu 31. Zbytek, tedy 18 mandátů, připadl mužům.
(Sweriges Riksdag, 2018)
Levicová strana (Vänsterpartiet) je Švédská radikální levicová politická strana.
Strana se profiluje jako socialistická, neboť měla ideově původně blízko k Sovětskému
svazu. Dnes je však silně zaměřena na environmentalismus a na podporu pacifismu a
feminismu. Strana podporuje parlamentní demokracii a soutěživé volby. Jejím cílem je
dosažení nulové míry nezaměstnanosti, zavedení minimálního nepodmíněného příjmu
pro každého občana a zkrácení pracovní doby. Dále prosazuje, aby zásadní ekonomická
rozhodnutí byla přijímána vládou a parlamentem, což zapříčiní omezení práv vlastníků.
Levicová strana se chce zasadit o rozšiřování sociálního státu. Strana odmítá členství
Švédska v Evropské unii, je součástí Severské zelené levice. (Strmiska, 2005, s. 199-200)
Levicová strana vznikla odštěpením se od Sociálních demokratů, a to v roce 1917.
Mezi lety 1921 až 1990 měla v názvu slovo komunistická. Již od svého vzniku je stranou
opoziční. Ve volbách roku 2018 získala 7,8 % hlasů. (ČTK, 2018)
Strana jako jediná neuvádí své členy na oficiálních webových stránkách švédského
parlamentu. Nelze tedy z relevantních zdrojů doložit, kolik křesel obsadili muži a kolik ženy.
Křesťanští demokraté (Kristdemokraterna) jsou stranou pravostředovou, která se
neomezuje pouze na náboženskou sféru. Díky její ideové orientaci má velký koaliční
potenciál se stranami pravostředovými a stranami středu. Její elektorát tvoří převážně městští
voliči, ale také venkovští obyvatelé žijící na severu Švédska. Strana klade velký důraz
na své hodnoty. Křesťanští demokraté se zaměřují na podporu rodin, řešení sociálních otázek
a vzájemnou solidaritu. Důležitým ideovým bodem této strany je podpora tradic, kulturního
dědictví a kladou důraz na jednotlivce. Jsou členy Evropské lidové strany a mezinárodní
demokratické unie. (Strmiska, 2005, s. 198-199)
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V parlamentních volbách v roce 2018 získali 6,4 % hlasů, jsou členy středopravé
aliance. Strana podporuje sociální politiku a snaží se prosadit snižování regulací a daní.
Strana vznikla poměrně pozdě v roce 1964. (ČTK, 2018)
Křesťanští demokraté získali v těchto volbách celkem 22 mandátů z celkových 349.
Muži získali 15 mandátů, ženy 7. (Sweriges Riksdag, 2018)
Liberální lidová strana (Liberalerna) vznikla v roce 1934 jako Liberálně lidová
strana, tento název si ponechala až do roku 2015. Poté se přejmenovala na dnešní Liberální
lidovou stranu. Je součástí středopravé aliance. V současné době je spíše pravicově
orientovanou stranou, přestože v minulosti byla vnímána jako pravostředová. (ČTK, 2018)
Strana je oficiálně založena na idejích sociálního liberalismu. Dlouhodobě se potýká
se stále se snižujícími volebními výsledky, ačkoliv se snaží voliče upoutat v otázkách
rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace. Jejími cíli jsou globální solidarita a podpora menšin.
Strana dlouhodobě podporuje členství v Evropské unii. (Strmiska, 2005, s. 198)
Liberální strana získala ve volbách v roce 2018 celkem 5,5 % hlasů, to jim vyneslo
celkem 19 mandátů. Ženy získaly 8 křesel, muži o tři více. (Sweriges Riksdag, 2018)
Environmentální strana – Zelení (Miljöpartiet de Gröna) je strana orientující se
na otázky ekologie. Vznikla roku 1981, vymezuje se vůči politickým elitám a starým
politickým strukturám, je stranou protestní a má alternativní charakter, neboť jejím
předsedou není zvolený člen ale dvojice mluvčích. Základní programové otázky, kterým se
strana věnuje, je udržitelný rozvoj, decentralizace, daňová reforma, redukce výdajů
na zbrojení a armádu. Dále se věnuje ekologii a solidaritě, podporuje země třetího světa a
chce maximalizovat využívání přímé demokracie v zemi. (Chytilek, 2005, s. 200)
Důležitým bodem jejich programu je odmítání jaderné energetiky, což bylo také
důvodem jejího vzniku. Dlouho byla stranou opoziční, od voleb roku 2014 však tvoří vládní
koalici se Švédskými demokraty. (ČTK, 2018)
Strana zelených získala ve volbách v roce 2018 z celkového množství 349 mandátů
16. Ve volbách obsadila poslední místo se ziskem 4,4 % hlasů. Ženy získaly 11 křesel a muži
5. (Sweriges Riksdag, 2018)
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3.3 Vývoj postavení ženy ve švédské politice
Veškerý popis postavení žen ve středověku a novověku se soustředil pouze na ženy
z vyšších sociálních tříd. Z těch se také rekrutovaly první aktivisté a aktivistky zasazující se
o změny ve společnosti a bojující za práva žen. Zásadní zlom v boji za rovnoprávnost obou
pohlaví se odehrál koncem 19. století díky řadě okolností. Zrušení nevolnictví, průmyslová
revoluce, vývoj USA a mnoho dalších historických skutečností dalo vzniknout prvním
organizacím, které byly založeny na občanských principech, což následně přispělo ke vzniku
nových moderních ženských hnutí, která hledala podporu zejména u žen ze střední a dělnické
třídy. Tato hnutí měla často za cíl ovlivnit směřování politiky, především v oblasti rovného
přístupu ke vzdělání a zavedení stejných volebních práv pro obě pohlaví. (Bártová, 1976, s.
39-41)
Švédsko se stalo první zemí, která začala zavádět volební právo pro ženy na národní
úrovni. Mezi lety 1726-1742 se ženy mohly účastnit voleb starostů, volit mohly v sedmnácti
případech z jednatřiceti. Později se mohly ženy dokonce účastnit voleb starostů
na 32 místech ze 45. V následujících letech však toto právo bylo zrušeno a ženy této výsady
byly opět zproštěny. (Helikar, 2018)
Jako ve většině ostatních zemí Evropy se utvářela i ve Švédsku první vlna ženského
hnutí na konci 19. století a na začátku 20. století. První feministická organizace ve Švédsku
vznikla roku 1884. Tato organizace se snažila prosadit volební práva žen ve švédském
parlamentu, ovšem neuspěla. Celonárodní organizace, která se zasadila v boji za volební
práva žen, byla založena roku 1902. Další hlasování o volebním právu pro ženy se
uskutečnilo roku 1912, to rovněž skončilo nezdarem. O rok později se na podporu tohoto
zákona podařilo sesbírat 350 tisíc podpisů, což dalo podnět k jeho znovuprojednání.
(Helikar, 2018)
Volební právo ženám bylo přiznáno teprve roku 1919, načež roku 1921 měly ženy
poprvé možnost účastnit se voleb, podmínkou bylo dovršení 23 let a absence dluhů. V roce
1920 bylo ženám uznáno stejné právní a ekonomické postavení jako jejich mužským
protějškům, takzvaným manželským zákoníkem. V otázce přístupu ke vzdělání byly dívky
vyučovány na základních školách, trvajících 9 let, stejně jako muži. Jinak tomu bylo však
na středních školách. Mladé dívky mohly dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitou
pouze na soukromých školách. Ženám bylo formálně uznáno právo na vzdělání o řadu let
později, než jim bylo uznáno stejné právní a ekonomické postavení jako mužům. Stalo se

31

tak konkrétně roku 1928, kdy získaly možnost studovat na veřejných středních školách
s maturitou. (Lišková, 1976, s. 115-116)
Zatímco se ostatní země nejen Evropy, ale i celého světa potýkaly po druhé světové
válce s rozsáhlými rekonstrukčními programy, Švédsko zůstalo během války neutrální. To,
podle Dahlerup, mimo jiné zapříčinilo, že Švédsko při řešení otázek genderové rovnosti stálo
na lepší startovní pozici, neboť mělo prostor věnovat se této problematice už v době, kdy se
většina ostatních zemí vzpamatovávala z válečných let.1 Švédsko se dlouhodobě, v rámci
komparace nejen s ostatními skandinávskými zeměmi, ale i s ostatními zeměmi světa, pyšní
nejvyšší mírou zastoupení žen v parlamentní reprezentaci. Lze říci, že důvodem vysoké
participace žen v politice této země je fakt, že zde fungují ženské sekce jednotlivých
politických stran, které se věnují určitým tématům, o něž se zajímají jejich voličky. To
souvisí s vysokým podílem stran, které přijaly kvótní opatření a také s tím, že v této zemi je
vysoká míra institucionalizované genderové rovnosti. (Dahlerup, 2008, s. 100-101)
Z výzkumu Niny C. Raum z roku 2005, zabývajícím se komparací zastoupení žen
v politice skandinávských zemí, se ukazuje, že první žena zasedla ve švédském parlamentu
roku 1922. Až o mnoho let později, a sice až po druhé světové válce roku 1953, dosáhly
ženy ve švédském parlamentu Rikstag 10% zastoupení. Přesně o dvacet let později ženy
dosáhly 20 % parlamentních křesel. Přelomovým rokem pro participaci žen v politice
Švédska byl rok 1986, kdy se podíl žen v parlamentu přehoupl přes kritickou hranici 30 %.
Do té doby měly menšinový status a jejich aktivita v rámci politického rozhodování měla
malou mobilizační schopnost. Po 8 dalších letech už jejich počet dosahoval 40 %. Můžeme
proto říci, že dosáhly genderové vyváženosti. (Raaum, 2005, s. 877-878)
První žena zasedla na post ministryně roku 1947, tedy 25 let po tom, co byla první
žena zvolena do parlamentu. Ženy dosáhly 10% zastoupení na ministerských postech roku
1966. O 10 let později činil podíl žen na ministerských postech 20 %. Nedlouho poté, roku
1991, obsadily 30 % a roku 1994 dosáhly dokonce 50% zastoupení. Obsadily tedy polovinu
ministerských mandátů. Je nutné zmínit, že v historii Švédka se doposud nikdy nestala žena
premiérkou. Vzhledem k tomu, že Švédsko je konstituční monarchií, nelze zvolit ženu
na post prezidenta, avšak v čele tohoto státu se objevují i ženské panovnice. (Raaum, 2005,
s. 880-882)

1

Nelze ovšem opominout fakt, že ženy si získaly uznání ve většině států Evropy právě po druhé světové
válce.
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Ženám je umožněno stanout v čele státu jako panovnicím na základě absolutního
následnictví, které tato země přijala roku 1980. Tento zákon určuje jako následníka trůnu
prvorozeného potomka nehledě na pohlaví. První dědičkou trůnu, přestože má mladšího
bratra, se tak stane princezna Viktorie Švédská. Její prvorozený potomek rovněž po vzoru
matky usedne na švédský trůn. (Swedish royal court)

3.4 Vývoj zavádění kvót ve Švédsku
Skandinávské země se dlouhodobě zařazují na předních příčkách genderové rovnosti.
Švédsko nemá zakotvené genderové kvóty v ústavě ani v legislativě, neexistuje tedy státem
vyžadovaná specifická úroveň zastoupení žen v politice. Některé strany se ovšem rozhodly
zavést dobrovolné vnitrostranické kvóty, aby systematicky bojovaly s nízkým počtem žen
v politice této skandinávské země. Dobrovolné stranické kvóty jsou stále více populární
u levicových a středo-levicových stran. Některé švédské strany zavedly pravidlo nejméně
40% zastoupení obou pohlaví, jiné si dokonce osvojily přísnější formu, a sice 50% hranici
vylučující vyhrazená křesla pro volnou soutěž. (Dahlerup, 2013, s. 27-28)
Ještě v roce 1971 zasedalo ve švédském parlamentu pouze 14 % žen, proměna
smýšlení o genderových kvótách způsobila, že o 17 let později obsadily ženy již 38 % křesel
a v současné době dosahují téměř 50 %, tedy necelá polovina všech mandátů připadá ženám.
(Rakušanová, s.7)
3.4.1 Implementace genderových kvót na vnitrostranické úrovni
Pro implementaci dobrovolných vnitrostranických genderových kvót se rozhodly
čtyři velké politické strany. Některé strany přijaly genderové kvóty z důvodu boje o voliče.
Strany chtěly být vnímány jako moderní nebo bylo jejich cílem získat si hlasy žen
ve volbách. Ve stranickém systému Švédska se objevují i strany, které sice dodržují pravidla
genderové vyváženosti, akcentují nutnost participace žen v politickém prostředí a podporují
ženy v politické participaci, avšak nepřijaly žádnou formu vnitrostranického nařízení, které
by jejich počty zaručovalo. V následující části se práce věnuje jen stranám, které přijaly
genderové kvóty a dodržují jejich principy. (Rakušanová, s. 7-8)
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Sociálně demokratická dělnická strana
Debaty o zavádění genderových kvót v rámci vnitrostranického uspořádání probíhaly
v Sociální demokracii poměrně brzy, a to již roku 1928. Návrh na zavedení této úpravy
vzešel z organizace nesoucí název Národní federace sociálně demokratických žen. Tato
organizace prosazovala myšlenku přijetí genderových kvót, aby ženy měly snazší přístup
k zapojení se do politického dění a aby vyplnily volné pozice na volebních seznamech. Tento
návrh byl zamítnut na základě tvrzení, že by všechny pozice na volebních seznamech měly
podléhat pravidlům volné soutěže. Během následujících 50 let se počty žen v politice přeci
jen zvyšovaly. Přestože se objevovaly výzvy k zavedení genderových kvót, nebyly
vyslyšeny. Samy ženy, aktivně se podílející na tvorbě politiky, neměly zájem o jejich
zavedení z toho důvodu, že je vnímaly jako diskriminaci vůči mužům a nechtěly tak ohrozit
volnou soutěž. Členové strany považovali toto opatření v rozporu s principy rovných
příležitostí pro všechny, chtěli být zejména hodnoceni na základě zásluh. (Dahlerup, 2008,
s. 100)
Postupem doby se názory na genderovou rovnost a genderové kvóty proměňovaly,
zejména tomu tak bylo u organizací, které se tematice nízkého zastoupení žen v politice
věnovaly. Ty byly nespokojeny především s pozvolným tempem, jakým se zvyšovaly počty
žen v politice. Ačkoliv ve straně byly ještě v roce 1970 přetrvávající neshody v otázce
genderových kvót, později začaly být vnímány jako rozumné řešení genderové nerovnováhy
v politice. Řada členů strany vnímala genderovou nevyváženost jako pochybení demokracie,
neboť část populace nebyla dostatečně reprezentována. Podpora žen tedy měla vést
ke zlepšení fungování demokracie. (Dahlerup, 2008, s. 100-101)
Přijetí genderových kvót nejprve probíhalo na místní úrovni. V praxi to znamenalo,
že kvóty byly přijaty některými místními pobočkami Sociální demokracie. Například
ve Stockholmu zavedla strana princip, podle něhož žena obsadila každé třetí místo
na kandidátní listině pro komunální volby v letech 1968 a 1970. Dalším příkladem je obec
Järfälla na okraji Stockholmu, kde strana Sociální demokracie dosadila ženy do všech
nových pozic. Od roku 1976 fungoval v této obci v rámci kandidátních listin zipový systém.
(Dahlerup, 2008, s. 100-101)
Sociální demokracie vedla se stranou Liberálně lidovou boj o voliče. V roce 1972
vůdce Sociální demokracie Olof Palme přislíbil zřídit speciální oddělení, které by se
věnovalo rovnosti obou pohlaví. V reakci na to přislíbil vůdce strany Liberální zřídit
genderové kvóty na vnitrostranické úrovni s minimální hranicí 40 % pro obě pohlaví. Tyto
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události daly do pohybu změny, které zapříčinily širší zavádění genderových kvót.
(Dahlerup, 2008, s. 101)
Sociální demokratická dělnická strana přijala první genderové kvóty na celé
vnitrostranické úrovni v roce 1978 (IDEA). V roce 1987 tato dominantní strana
ve stranickém systému Švédska přijala genderové kvóty, které stanovily minimální hranici
40 % pro obě pohlaví na všech úrovních uvnitř strany. Později roku 1993 uplatnila dokonce
50% kvótu pro obě pohlaví na kandidátních listinách a zavedla zipový systém. (Rakušanová,
s. 7)
Levicová strana
Levicová strana se charakterizuje jako strana feministická, kladoucí důraz na rovnost
pohlaví. V roce 1987 Levicová strana přijala specifickou formu kvót. Pravidlo určovalo, aby
se počet žen na volebních kandidátkách odvíjel od počtu žen v této politické straně v daném
volebním obvodu. (Dahlerup, 2008, s. 102)
Levicová strana v roce 1990 zavedla 40% minimum pro obě pohlaví, později však
kvótu změnila a od roku 1993 uplatňuje genderové kvóty s 50% kvótním limitem pro obě
pohlaví na kandidátních listinách. Strana má tedy na svých kandidátních listinách muže i
ženy ve stejném poměru. (IDEA)
Environmentální strana – Zelení
Strana zelených ve Švédsku přijala genderové kvóty ve stejném roce, kdy vznikla, a
to v roce 1981. Jednalo se o kvótu 40 % na rady a komise, později v roce 1987 stejnou kvótu
zavedla i na své volební kandidátky. Kvótu se rozhodla rozšířit na 50 %, tedy prosazuje
rovné zastoupení obou pohlaví, tuto změnu provedla v roce 1997 (50 % plus mínus jedna
osoba). (Rakušanová, s.7)
Strana neuplatňuje předsednický princip, namísto toho si strana volí dva své mluvčí,
zpravidla je jedním mluvčím muž a druhým mluvčím žena, čímž dává najevo svou podporu
genderové vyváženosti. (Strmiska, 2005, s. 200)
Umírněná koaliční strana
Umírněná koaliční strana zavedla genderové kvóty poměrně nedávno. Ve volbách
do Evropského parlamentu v roce 2009 řadí dvě ženy a dva muže na čtyři nejlepší místa.
(IDEA)
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4 Závěr
Práce přinesla originální přehled politického a sociálního vývoje genderových otázek
na případu Švédska. To zvolilo kvóty pro zastoupení žen v politice za nástroj, který měl
přinést odpověď na otázku, která se postupně vynořovala s rozvojem aktivního volebního
práva žen po celém světě. Na otázku, jak docílit toho, aby se ženy staly nejen voličkami, ale
také zastupitelkami. Kritickou míru politické podreprezentace žen vnímala část politických
a genderových teoretiků nejen ve Švédsku jako selhání demokracie, protože přetrvávala
desítky let po odstranění všech volebních cenzů. Kvóty měly za úkol v politickém prostředí
vyrovnat disproporcionalitu v přístupu k politické moci.
To byla výchozí pozice, ze které jsme vycházeli při zkoumání vývoje švédského
kvótního systému, který patří v mezinárodním srovnání mezi nejrozvinutější. Postupně jsme
představili základní pojmy a typologie genderových kvót. Samostatné kapitoly jsme
věnovali podrobné argumentaci zastánců i oponentů tohoto nástroje a na tomto místě je
můžeme shrnout následovně: Argumentace zastánců vychází mimo jiné z přesvědčení, že
bez podpůrných opatření se počet žen, které rozhodují o společenském vývoji, nezvýší,
protože jsou sociokulturně ovlivňovány tak, že samy často politickou participaci nevyžadují.
Odpůrci naopak vnímají kvóty jako sociální inženýrství a poukazují na reálnou nefunkčnost
těchto opatření, které se prokázaly v jiných oblastech – například ve školství nebo
managmentu, varují před umělým urychlováním společenského vývoje.
V dalších kapitolách práce nastínila historický vývoj švédského politického a
stranického systému, který postupně kvótní systém pro zvýšení počtu žen v politice
implementoval. S kvótami přicházely levicové strany, které je zakotvily ve vlastních
stanovách, aby k sobě přitáhly pozornost doposud neosloveného elektorátu. Zatímco na
počátku sedmdesátých let zasedalo ve švédském jednokomorovém parlamentu 14 %
poslankyň, v současném parlamentu je jich bezmála 50 %. V současné vládě premiéra
Stefana Löfvena zastává ministerský post 12 žen a 10 mužů. Vyrovnaný podíl obou pohlaví
přičítá většina studií, které práce představila, právě kvótám.2 Lze tak konstatovat, že v oblasti

2

Považujeme za podstatné zmínit, že v mimopolitických oblastech genderové kvóty ve Švédsku podobné
úspěchy neslaví. Například zavedená pohlavní rovnost pro studium na švédských vysokých školách musela
být v roce 2010 zrušena, protože diskriminovala ženy. Řada míst v oborech, kde dominovaly ženy, byla totiž
uměle obsazena méně úspěšnými uchazeči mužského pohlaví. Kvóty pro rovné zastoupení žen a mužů selhaly
také při obsazování dozorčích rad státních podniků a v dalších obchodních a manažerských oblastech. Z toho
vyvozujeme, že v politické oblasti kvóty přinesly dlouhodobý pozitivní efekt právě díky dobrovolnému
charakteru, který vycházel z přirozené politické soutěže stran.
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politické reprezentace žen ve Švédsku byl takzvaný skleněný strop, kterému jsme věnovali
samostatný oddíl práce, překonán.
Dlouhodobý pozitivní vývoj a společenskou akceptaci tohoto trendu můžeme dát do
přímé souvislosti se způsobem, jakým byly kvóty přijímány. Pokud využijeme představenou
kvótní typologii Mezinárodního institutu pro demokracii a volební podporu, zaznamenáme,
že Švédsko nikdy nevyužilo konstitučního nebo oficiálního legislativního zakotvení
genderových kvót. Státní moc tak nikdy nevynucovala konkrétní poměr žen a mužů na žádné
politické úrovni.
Práce představila také podrobnou analýzu přístupu relevantních politických stran a
aktérů k zadanému tématu. Z té vyplývá, že dobrovolné vnitrostranické kvóty, které strany
zavedly především kvůli atraktivitě tohoto tématu pro voliče, lze považovat za hybnou sílu,
která stála u navyšování počtu žen ve stranických i parlamentních funkcích.
Z nejaktuálnějších dat, která jsme představili v těch částech práce, které se věnují
stranickému systému, nicméně vyplývá, že vysoký podíl žen nalezneme i u stran, které
kvótní systém pro své členy a kandidáty nevyužívají. Na tento výsledek můžeme nahlížet
dvojím způsobem.
Můžeme v něm spatřovat důvod k pochybnostem o efektivitě kvót, nebo se přiklonit
k pohledu, který tento fakt hodnotí opačně. Tedy tak, že genderové kvóty uspěly a že
po desítkách let využívání tohoto nástroje je politické prostředí natolik genderově
vyrovnané, že v něm kvóty v řadě případů již postrádají opodstatnění. Tato druhá varianta
se zdá lépe přijatelná a verifikovatelná, pokud vezmeme do úvahy představená data a
historický vývoj zastoupení žen ve švédské politice, který práce představila.
Pokud se přikloníme k hodnocení, že kvótní systém pro zastoupení žen v politice byl
metodou s pozitivními výsledky, musíme připomenout i další opatření, které práce rovněž
představila, jako například řadu podpůrných organizací a společenskou osvětu. Další
neopomenutelnou příčinu úspěchu kvót nalezneme v obecně vyspělém přístupu této
skandinávské země v oblasti lidských práv a sociální rovnosti.
Závěrem považujeme za podstatné shrnout, že přes pozitivní výsledky genderových
kvót v politickém prostředí nelze od tohoto nástroje automaticky očekávat stejné výsledky
v jiných oblastech. Považujeme za rizikové například ignorovat argumenty některých
současných kritiků, jež práce představila, kteří se například obávají zavádění kvótních
opatření i pro další podreprezentované skupiny obyvatel. Upozorňují, že následkem
preference reprezentace může být polarizovaná společnost a politika bez schopnosti
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dlouhodobé vize, zaměřená pouze na aktuální krátkodobé cíle zájmových skupin. Pokud se
budou kvóty využívat pro řešení dalších společenských problémů, považujeme za vhodné,
aby se tak dělo na základě stejného stupně společenské akceptace a dobrovolnosti jako
v případě zavedení genderových kvót ve švédské politice. Tedy demokraticky „zdola“ a
nikoliv prostřednictvím vynucovaných legislativních nařízení.
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