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Anotace
Skúmanie štátov bývalej Juhoslávie je vďaka nesustále pretrvávajúcemu napätiu
a sporom medzi jednotlivými etnickým skupinami naďalej aktuálnou témou. Nesporne
dôležitým faktorom pri zmierňovaní medzietnického napätia je inkluzívna politika voči
národnostným menšinám, ktorá môže predchádzať pocitu vylúčenia a marginalizácii
menšinových záujmov najmä legálnou podporou reprezentácie národnostných menšín
v parlamente. Takáto forma reprezentácia dáva národnostnej menšine možnosť podieľať sa na
tvorbe politiky, rozhodovacom procese a deľbe moci a získať sebavedomie, že jej záujmy sú
zastupované.
Práve reprezentácia národnostných menšín v štátoch bývalej Juhoslávie je vpredmetom
výskumu tejto bakalárskej práce, pričom na reprezentáciu je nahliadané najmä z hľadiska toho,
akým spôsobom získavajú národnostné menšiny kreslá v parlamente a aký vplyv má volebný
systém a jeho špecifické opatrenia na výsledné zastúpenie národnostných menšín
v legislatívnom orgáne.
Hlavným cieľom práce je tieto podmienky nadobúdania deskriptívnej reprezentácie
navzájom porovnať a zároveň porovnať vplyv jednotlivých volebných systémov a špeciálnych
opatrení využívaných v danej oblasti na mieru zastúpenia národnostných menšín v jednotlivých
parlamentoch. Pre porovnanie daných reálii je využívaná komparatívna metóda.
V úvode práce sú definované kľúčové pojmy: národnostná menšina a reprezentácia, ale
aj volebné systémy, ich špeciálne opatrenia zvýhodňujúce národnostné menšiny a ich
predpokladaný vplyv na reprezentáciu národnostných menšín.
V empirickom výskume je analyzovaná reprezentácia národnostných menšín
v parlamentoch štátov bývalej Juhoslávie. Popísané sú prostriedky volebného systému platné
pre voľbu zastupitešov národnostných menšín a ich kritické zhodnotenie na vplyv výsledného
národnostného zloženia parlamentu.
Z komparartívnej časti budú porovnané podobnosti a rozdiely v prostriedkoch pre zisk
mandátu a zhodnotený vplyv volebného systému či špeciálneho opatrenia na podreprezentáciu
či nadreprezentáciu národnostnej menšiny. V závere budú zhrnuté najdôležitejšie body
komparácie.

Annotation
Subject of this thesis is national minority representation in parliaments of Post-Yugoslav
State, especially the circumstances how minority deputies are elected. The main goal is to
compare these circumstances, mainly given by electoral systems and their special measures.
Another goal of the thesis is to compare the affect of electoral systems and its specialn measures
on the ethnic composition of parliament.
In the introduction, the definition of the main keyword – national minority and
representation – is described, as well as electoral systems, their special measures and their affect
on minority representation in parliaments. In the empirical research, thesis focus on minority
representation and the way how minority reprasentation is gained in all Post-Yugoslav states.
In the final part of the thesis circumstances under which minorities gain their descriptive
representation is compared. The key factor of comprarative part are factors of different electoral
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measures and their affect on ethnic composition of parliament. In conclusion the main results
of comparative study are described.
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Úvod
Aby sme pochopili príčiny etnického napätia, ktoré v postjuhoslávskom priestore
eskalovalo v 90.rokoch a pretrváva dodnes, je nutné vrátiť sa prostredia socialisickej
Juhoslávie. Riešenie etnického a kultúrneho pluralizmu tu bolo založené predovšetkým na
presadzovaní socialistickej ideológie ako zjednocujúceho, homogenizujúceho faktoru. Identita
obyvateľov Juhoslávie bola založená na panslavizme a prezentovaná sloganom “Bratstvo a
jednota” („Bratstvo i jedinstvo“). Od tejto ideológie sa očakávalo, že potlačí tie formy etnickej
príslušnosti, ktoré boli vnímané ako súperivé a prekoná príslušnosť k jednotlivým
národnostným identitám (Vuković-Ćasalan, 2017).
Po Titovej smrti sa postupne idea panslavizmu vytráca z politického i spoločenského
života. Vďaka rétorike prezidenta Miloševića vzrastá vlna srbského nacionalizmu vyvolávajúca
napätie medzi jednotlivými etnickými skupinami obývajúcimi územie Juhoslávie. Zánik
panslavizmu ako zjednocujúcej ideológie a vzostup nacionalizmu vyvrcholil rozpadom
Juhoslávie na samostatné štáty konštitutívnych národov bývalej Juhoslávie. Po jej rozpade sa
však na územiach vzniknuvších štátov objavili nové menšiny, predtým definované ako
konštitutívne národy, ktorých status bolo nutné za podmienok nového demokratcikého systému
redefinovať.
V mnohých oblastiach však vypukli spory o územie medzi etnickými skupinami, čo
ďalej komplikovalo prijatie stabilného riešenia menšinovej otázky. Úprava vzťahov medzi
väčšinou

v štáte

a národnostnými

menšinami

sa

stala

predmetom

mnohých

diskusii politologickej komunity, rovnako ako sa stal zreteľným ich vplyv pri dizajnovaní
volebného systému, ktorého cieľom bola prevencia vylúčenia národnostných menšín
z reprezentácie na tvorbe politiky štátu.
Dôsledkom odlišného priebehu etnického konfliktu na jednotlivých územiach sa stal
rozdielny výber legálnych prostriedkov upravujúcich voľbu zastupiteľov národnostných
menšín do legislatávneho orgánu. Okrem výberu medzi pomerným a väčšinovým volebným
systémom si jednotlivé štáty mohli vybrať taktiež zo širokej škály prostriedkov afirmatívnej
akcie, ktorá by podporila participáciu národnostných menšín na tvorbe politiky. Keďže je
reprezentácia národnostných menšín nesporne dôležitým aspektom stabilizácie medzietnického
napätia, podmienky, za ktorých národnostné menšiny získavajú reprezentáciu v parlamente
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a vplyv týchto podmienok na zastúpenie národnostných menšín sa stalo predmetom výskumu
tejto bakalárskej práce.
K dosiahnutiu tohto cieľa je však na úvod nutné stanoviť si význam kľúčových pojmov
tejto bakalárskej práce, čím sa bude zaoberať 1.kapitola Teoretické východiská. Táto kapitola
taktiež poskytne náhľad na predpokladaný vplyv volebného systému a jeho špeciálnych
prostriedkov na výslednú reprezentáciu.
V 2. kapitole bude následne analyzovaná reprezentácia národnostných menšín v štátoch
skúmanej oblasti. Výskum sa bude sústrediť najmä na podmienky, za akých prebieha voľba
zastupiteľov národnostných menšín a vplyv týchto podmienok na volebný výsledok.
Keďže je hlavným cieľom tejto práce je komparácia spôsobov reprezentácie
národnostných menšín v parlamentoch štátov bývalej Juhoslávie, predmetom 3.kapitoly
s názvom Komparácia bude porovnanie výsledkov výskumu 2. kapitoly. Najzásadnejšie
zistenia a perspektívy budúceho výskumu budú zhrnuté v závere práce.
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1 Metodólogia
Predmetom skúmania tejto bakalárskej práce je deskriptívna reprezentácia
národnostných menšín a jej hlavným cieľom je komparácia spôsobov reprezentácie
národnostných menšín v parlamentoch štátov bývalej Juhoslávie, resp. komparácia podmienok,
za ktorých jednotlivé národnostné menšiny reprezentáciu v parlamente nadobúdajú
a komparácia vplyvu volebného systému a jeho špeciálnych opatrení na výslednú reprezentáciu
národnostných menšín v parlamentoch Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Chorvátska,
Kosova, Severného Macedónska, Slovinska a Srbska.
Dôvodom pre výber tohto prístupu k reprezentácii je, že v porovnaní s reprezentáciou
substantívnou je založená na vyhodnotení kvantitatívnych dát odvodených od príslušnoti
k určitej

národnostnej menšine. V komparatívnom kontexte je jej výhodou možnosť

interpretovať výsledky jednoznačnejše a objektívnejšej na základe vybraných kritérii. Taktiež
je vhodnejšia pre skúmanie reprezentácie na väčšom geografickom území (Bloemraad, 2013).
Hlavným dôvodom výberu komparatívnej metódy ako metódy výskumu bola snaha
poukázať na rozdiely v opatreniach jednotlivých štátov k zabezpečeniu participácie
národnostných menšín pri tvorbe legislatívy. Napriek spoločnej národnostnej politike, ktoré
zdieľali štáty skúmanej oblasti v rámci Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia, sa
politiky nástupníckych štátov v tejto oblasti diferencujú, vďaka čomu je možné taktiež
prakticky skúmať vplyv jednotlivých prostriedkov volebného systému a jeho špeciálnych
opatrení na výsledné národnostné zloženie parlamentu a jeho proporcionalitu k podielu
jednotlivých národnostných menšín naa populácii.
K úspešnosti komparácie sú potrebné nielen faktické informácie, ale aj širšie
porozumenie vývoju opatrení týkajúcich sa reprezentácie národnostných menšín. V každej
podkapitole, ktorá sa venuje reprezentácii v konkrétnom štáte bude popísaný aj rozdiel
súčasných úprav zameraných na reprezentáciu národnostných menšín voči opatreniam, ktoré
boli platné pred ich prijatím. Tento vývoj právnych úprav týkajúcich sa reprezentácie poskytne
pohľad, či národnostná politika jednotlivých štátov smeruje k zvýšeniu reprezentatívnosti
parlamentu z etnického hľadiska alebo k postupnému vylúčeniu národnostných menšín
z politického života.
Zvolenou metódou komparácie je teda komparácia synchrónna, ktorá skúma prípady
v jednom časovom bode (Říchová, 2008:9). Táto práca porovnáva podiel národnostných
11

menšín na reprezentácii v parlamentoch jednotlivých krajín skúmanej oblasti, ktorý vyplynul
ako výsledok posledných parlamentných volieb k dátumu 31.12.2018. Po oboznámení sa
s právnymi opatreniami, ktoré upravujú podmienky reprezentácie národnostných menšín - či už
explicitne alebo implicitne – sa budem snažiť porovnať jednotlivé prípady na základe týchto
zvolených porovnávacích kritérií:
➔ Metóda, ktorá platí pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín v jednotlivých
štátoch bývalej Juhoslávie,
➔ Vplyv metódy na zastúpenie národnostných menšín v parlamentoch a jeho
proporcionalitu voči podielu národnostnej menšiny na populácii štátu,
Zdrojom informácii pre porovnanie týchto kritérii bude analýza reprezentácie
národnostných menšín jednotlivých štátov. Podkapitoly venované tejto analýze sa budú
zaoberať volebnými systémami jednotlivých štátov, prípadne ich špeciálnymi výnimkami,
ktoré uľahčujú menšinovým kandidátom zisk kresla, výslednému etnickému zloženiu
parlamentu a zhodnoteniu vplyvu metódy na podobu reprezentácie.
Táto práca bude využívať niekoľko druhov zdrojov informácii. Ústavy jednotlivých štátov
a zákony o voľbe členov parlamentu poskytnú informácie o legálnych podmienkach voľby
zastupiteľa národnostnej menšiny, zatiaľ čo zákony jednotlivých štátov upravujúce status
národnostnej menšiny poskytnú predstavu, ktorých skupín sa tieto podmienky týkajú. Ďalej
budú využívané dáta o počte príslušníkov národnostných menšín, ktorých zdrojom budú
prevažne výsledky posledného sčítania obyvateľstva a dáta o počte zastupiteľov, ktorí sa hlásia
k presadzovaniu menšinových záujmov, ktorých zdrojom sú volebné výsledky. Metódy voľby
a jej výsledkov na reprezentáciu národnostných menšín budú hodnotené na základe
teoretických prístupov popísaných v 1.kapitole tejto práce a na základe odbornej analýzy
akademikov špecializujúcich sa na danú oblasť a problematiku.
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2 Teoretické Východiská
Táto kapitola sa zaoberá definíciou pojmov národnostná menšiny a deskriptívna
reprezentácia. Tieto pojmy sú kľúčovým aspektom výskumu tejto bakalárskej práce, preto je
najskôr definovať ich obsah. Primárnym cieľom definície pojmu národnostná menšiny je nájsť
kritérium , ktoré určí, na ktoré skupiny sa výskum vzťahuje. Cieľom definície pojmu
reprezentácia je určiť, aké sú kľúčové charakteristiky deskriptívnej reprezentácie. Podkapitola
1.2.1. Volebné systémy popisuje volebné systémy a jeho špeciálne opatrenia a ich
predpokladaný vplyv na reprezentáciu národnostných menšín.

2.1 Definícia pojmu národnostná menšina
Jednotná definícia pojmu „národnostná menšina“ absentuje v medzinárodnom práve i
v akademickom prostredí.1 Autorom najširšie akceptovanej2 (napriek tomu, že nebola nikdy
oficiálne prijatá Komisou OSN pre ľudské práva) všeobecnej definície menšiny je špeciálny
spravodaj Subkomisie pre zamedzenie diskriminácie a ochranu menšín OSN Francesco
Capotorti (1979, §568), ktorý hovorí, že menšina je „každá skupina početne menšia ako zvyšok
populácie štátu, ktorá nemá dominantnú pozíciu a ktorej členovia – štátni príslušníci disponujú etnickými, náboženskými a jazykovými charakteristikami odlišnými od tých, ktoré
zvyšok populácie a skupina prejavuje, aj keď len nepriamo, pocit spolupatričnosti smerovaný
k zachovaniu jej kultúry, tradícii, náboženstva alebo jazyka.“
Capotorti (1979, §565-567) v tejto definícii odlišuje dve kritériá pre správne
definovanie menšiny, a to kritérium objektívne a subjektívne. Množinu objektívnych kritérii
tvoria a) menšia početnosť, b) nedominantná pozícia (v zmysle veľkosti skupiny), c) občianstvo
(v zmysle občianstva štátu, na území ktorého menšina pobýva) a d) spoločné etnické,
náboženské a jazykové znaky. Subjektívne znaky identifikujeme ako pocit spolupatričnosti
zameraný na udržanie kultúry a tradícii skupiny.3
Táto definícia však nedefinuje špecificky podstatu menšiny národnostnej, či jej
Napríklad Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach, článok 27, definuje „etnické, jazykové
a náboženské“ menšiny, no definícia „národnostnej“ menšiny v tomto dokumente nefiguruje
2
Túto definíciu prijíma množstvo akademikov, medzi nimi napríklad Wippman, 1997, “The Evolution and
Implementation of Minority Rights”; Tavani, 2004, “The Definition of Minority and the Protection of Roma in
International Law Instruments”; Guliyeva, 2014, “Defining the Indefinable: A Definition of “Minority” in EU
Law”
3
Práve tento element vôle skupiny zachovať si svoje zvyky sa stal problematickým pre pochopenie, preto Capotorti
(1979) vysvetľuje, že vôľa zachovať si identitu „vychádza z skutočnosti, že si skupina zachovala svoje
charakteristické znaky počas určitého časového obdobia“.
1
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odlíšenie od menšín etnických, jazykových alebo náboženských. Toto odlíšenie v prípade
skúmania oblasti štátov bývalej Juhoslávie považujem za kľúčové, a to vzhľadom na vzostup
nacionalizmu v 80.rokoch minulého storočia, ktorý je vnímaný ako jeden z faktorov rozpadu
bývalej Juhoslávie a zároveň jeden z faktorov formujúcich politickú kultúru nástupníckych
štátov dodnes (Allcock, 2000:311).
Napriek tomu, že medzinárodné zmluvy4 sa neustále vracajú k ochrane národnostných
menšín ako ku kľúčovému aspektu ochrany ľudských práv, definícia tohto pojmu je zväčša
ponechaná v rukách štátu, ktorý menšina obýva (Valentine, 2004; Capotorti, 1979: §570;
Tavani, 2012). Juhoslávsky právny systém definoval 6 konštitutívnych národov – Srbov,
Chorvátov, Moslimov, Slovincov, Čiernohorcov a Macedóncov, pričom menšiny mali buď
status „národnosti“5 alebo „etnickej menšiny“6 (Tesař, 2000:269). Juhoslávia sa rozpadla a štáty
jednotlivých základných národov boli nútené regulovať právny status „nových menšín“ –
menšín, ktoré boli predtým definované ako základné národy JSFR (Gojkovic, 2014). Jednotlivé
štáty definujú národnostné menšiny odlišne, tieto definície budú priblížené v empirickej časti
tejto práce.
Dôležitým krokom k bližšej definícii pojmu národnostná menšina bol Rámcový dohovor
o ochrane národnostných menšín Rady Európy, ktorý bol podpísaný a ratifikovaný všetkými
štátmi skúmanej oblasti7. Napriek tomu, že definíciu pojmu v ňom explicitne nenájdeme, jej
text nám naznačuje, čo si máme pod týmto pojmom predstaviť (Valentine, 2004:469). V článku
5 sa signatári zaväzujú k „podpore potrebných podmienok, ktoré osobám patriacim
k národnostným menšinám umožnia uchovať a rozvíjať kultúru ako aj zachovať základné prvky
[svojej] totožnosti, najmä [svoje] náboženstvo, jazyk, tradície a kultúrne dedičstvo“, čím
Rámcový dohovor odkazuje, že pre národnostnú menšinu sú spoločné náboženstvo, jazyk,
tradície a kultúrne dedičstvo charakteristikou črtou, čiže množinou spoločných znakov, ktorá
ich odlišuje od menšín jazykových, ktoré navzájom zdieľajú spoločný jazyk alebo od menšín
náboženských, ktoré navzájom zdieľajú výlučne vierovyznanie (Valentine, 2004:469).
Rámcový dohovor článkom 3 zároveň necháva príslušníkom národnostných menšín
možnosť subjektívnej voľby nevyhnutne spojenej s objektívnymi kritériami stanovenými
v článku 5 (Valentine, 2004:469-470), umožňuje, aby „každá osoba patriaca k národnostnej

4

Napríklad Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd, Kodaňské kritériá a iné.
5
Národ, ktorý má svoj štát mimo Juhoslávie
6
Národ bez vlastného štátu
7
Slovinsko podpísalo rámcový dohovor v roku 1995, Chorvátsko a Macedónsko v roku 1996. V Bosne
a Hercegovine bol dohovor ratifikovaný v roku 2000 a v Čiernej Hore a v Srbsku v roku 2001.
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menšine [mala] právo slobodne si zvoliť, či s ňou má byť zaobchádzané ako s [príslušníkom
národnostnej menšiny] alebo nie“.
Na základe Valetinovej (2004) argumentácie teda môžeme usúdiť, že definícia národnostnej
menšiny zároveň spĺňa rámcové kritéria – subjektívne i objektívne – definície menšiny od
Francesca Capotortiho.
S Capotortiho definíciou menšiny i Valentinovou interpretáciou národnostnej menšiny sa
zhodujú v troch kľúčových oblastiach:
1) Národnostná menšina je skupina početne menšia ako prevládajúca populácia,
2) príslušníci tejto skupiny disponujú občianstvom príslušného štátu,
3) členovia skupiny disponujú spoločnými etnickými, náboženskými a jazykovými
charakteristikami.
Na základe týchto kritérii budú rozpoznané národnostné menšiny v jednotlivých štátoch
skúmanej oblasti, ktorých reprezentácia v parlamente bude predmetom skúmania.
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2.2 Teoretické prístupy k reprezentácii
Jednou zo základných kategórii, na základe ktorých je organizovaná politická moc v modernej
demokracii, je politická reprezentácia. Pri skúmaní politickej reprezentácie je nevyhnutné
položiť si dve základné otázky – kto by mal byť reprezentovaný a kým by mal byť
reprezentovaný. V otázke, kým by mali byť reprezentované národnostné menšiny, sa stretávame
s dvoma

normatívnymi

konceptmi

s popredným

významom,

a to

deskriptívnym

a substantívnym.
Substantívny prístup k reprezentácii
Substantívny prístup k reprezentácii predpokladá, že úlohou zastupiteľa je artikulácia záujmov
a hlasovanie v súlade so záujmami skupiny, ktorú reprezentuje. Podľa Hanny Pitkin (1967:209)
je reprezentácia súborom aktivít zameraných na „sprítomnenie“ hlasu občanov, ich názorov
a záujmov pri tvorbe politiky. Občania očakávajú, že zastupiteľ bude jednať v záujme
reprezentovaných, spôsobom, ktorý pozitívne reaguje na ich potreby a požiadavky. Táto
definícia vychádza z predpokladu, že voliči odovzdávajú kandidátovi svoj hlas na základe
spoločného názorového postoja k určitým témam. Voliči teda považujú v procese volebného
rozhodovania za dôležitejšiu názorovú spriaznenosť než napríklad zdieľané pohlavie, rasu či
národnostnú príslušnosť (Buhlmann, Feh Widmer, Schadel, 2010: 568).
Deskriptívny prístup k reprezentácii
Deskriptívna prístup k reprezentácii8 je definovaná demografickými a biografickými črtami,
ktoré volený zástupca zdieľa s určitou skupinou a predpokladá, že tieto zdieľané črty budú
indikátorom reprezentácie skupiny, s ktorou svoje charakteristické črty zdieľa (Bloemraad,
2013:654; Mansbridge, 1999:635).
Buhlmann, Feh Widmer, Schadel (2010:569-570), rovnako ako Bloemraad (2013:654-655)
identifikujú hneď niekoľko argumentov v prospech deskriptívnej reprezentácie:
1) Zvolenie člena menšiny do úradu má symbolickú váhu ako pre príslušníkov danej
skupiny, tak pre tých, ktorí príslušníkmi skupiny nie sú. Pokiaľ by došlo k opačnému
prípadu, teda že záujmy menšiny môžu byť reprezentované aj zastupiteľom, ktorý nie

8

V publikáciách akademikov sa taktiež sa stretávame so synonymnými pojmami „politika prítomnosti“ [Phillips
in Mansbridge, 1999: 629] a „sebareprezentácia“ [Williams in Mansbridge, 1999: 629].
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je príslušníkom skupiny, nedostatok diverzity v legislatívnom orgáne v príslušníkoch
menšiny umocňuje pocit vylúčenia.
2) Zvolenie menšinového kandidáta do úradu môže byť symbolom socio-kultúrnej či
ekonomickej integrácie menšiny, ktoré stabilizuje politický systém a pomáha
predchádzať politickému násiliu realizovanému väčšinou na príslušníkoch tejto
menšiny.
3) Deskriptívna reprezentácia taktiež podporuje politickú integráciu členov menšiny, ako
na strane volebnej účasti, tak na strane uchádzania sa o úrad.
4) Deskriptívna reprezentácia síce nie je nevyhnutným faktorom substantívnej
reprezentácie, ale v prípade, že deskriptívny a substantívny mandát sa prekrývajú,
môžeme pozorovať dopady na život menšiny, napríklad vo veci rozdeľovania zdrojov
či boj za presadenie právnych úprav v prospech menšiny.9 Držiteľ deskriptívneho
mandátu sa tak stáva hovorcom menšiny.
Ďalší argumenty v prospech deskriptívnej reprezentácie pridáva Mansbridge (1999:635-636)
a popisuje ho ako takzvané „komunikačné a informačné výhody“. Zastupiteľ teda nemusí
nevyhnutne zdieľať osobne skúsenosti zastupovaného, aby sa uľahčila komunikácia
a zjednodušilo vyjednávanie, no pokiaľ sú si záujmy a problémy zastupiteľa a zastupovaného
blízke, získava „komunikačné výhody“ pri vyjednávaní. Zvýšenie úrovne vyjednávania teda
zároveň znamená zvýšenie kvality substantívnej reprezentácie. Williams (1998) taktiež
podotýka, že spoločné záujmy a životné skúsenosti zároveň zvyšujú úroveň dôvery medzi
zastupiteľom a zastupovanými (Williams in Buhlmann, Feh Widmer, Schadel, 2010: 570).
Voči deskriptívnej reprezentácii sa však taktiež objavujú aj protiargumenty. Banducci,
Donovan a Karp (2004) identifikujú ako problém nesúhlas zvoleného zástupcu so svojím
„zaškatuľkovaním“ v skupine a nemusí sa identifikovať s problémami skupiny, namiesto toho
môže byť preňho určujúcimi faktormi v procese artikulácie záujmov a hlasovania ideologická
orientácia či príslušnosť k strane.
Napriek tomuto protiargumentu je deskriptívna reprezentácia považovaná za dôležitý aspekt
posilňujúci reprezentatívne väzby a pozitívny postoj menšín voči inštitúciám, zatiaľ čo bez
deskriptívnej reprezentácie môže dochádzať k situácii, kedy sa elektorát neidentifikuje so
svojím reprezentantom. Prítomnosť poslanca rovnakej rasy, etnickej či národnostnej
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príslušnosti alebo pohlavia síce nemusí znamenať presadenie hmotných menšinových záujmov
na úrovni hlasovania, avšak zvyšuje dôveru v legislatívny orgán a v poslanca a vytvára dôveru
v komunikácii potrieb menšiny s legislatívnym orgánom

(Banducci, Donovan, Karp,

2004:538).
Deskriptívny postoj k reprezentácii národnostných menšín je zároveň výskumnou metódou
vhodnejšou pre skúmanie reprezentácie naprieč časom či pri skúmaní väčšej oblasti, ako je
tomu v našom prípade pri skúmaní oblasti post-juhoslávskeho priestoru. Skúmanie pomocou
tohto postoja je ľahšie analyzovateľné, jeho výsledky sú jednoznačnejšie, keďže sa jeho závery
odvíjajú od počtu príslušníkov národnostnej menšiny zvolených do parlamentov (Bloemraad,
2013).
Na základe tohto poznatku pre hlbšie skúmanie pojmu reprezentácia je možné pripojiť
k pôvodným základným otázkam tretiu otázku – akým spôsobom by mal byť reprezentovaný?
Spôsob, akým získavajú národnostné menšiny deskriptívny mandát, je bližšie popísaný
v nasledujúcej podkapitole, ktorá hodnotí predpokladaný výsledok volebného systému
a špeciálnych opatrení na výslednú mieru reprezentácie národnostných menšín.

2.2.1 Volebné systémy
Niektorí akademici, ako napríklad Arend Lijphart tvrdia, že menšinám má byť garantovaná
vlastná politická reprezentácia, ktorá je proporčná k podielu menšiny na populácii (Lijphart,
1968). Horowitz uprednostňuje súťaž politických strán, ktoré prekonávajú kultúrne rozdiely
a budú reprezentovať záujmy všetkých obyvateľov (Horowitz,1985). Podľa Biebera a Wolffa
(2005:360) sú to práve špeciálne inštitucionálne opatrenia, ktoré sú vyžadované
v spoločnostiach s vysokým podielom menšinového obyvateľstva. Takéto opatrenia zahŕňajú
napríklad vytváranie väčšinových obvodov, v ktorých je dominantná národnostná menšina.
V každom z týchto prípadov je však nutné začať od základného stavebného kameňa, ktorý
určuje konečnú podobu politickej reprezentácie, a tým je volebný systém.
Pri rozhodovaní o vhodnom volebnom systéme vo viacnárodnostných spoločnostiach zaváži
niekoľko faktorov, ktoré sú určujúce pri výbere pomerného či väčšinového volebného systému.
Prvým z nich je, či v štáte dominuje určitá skupina a okrem nej je prítomných niekoľko menších
skupín, odlišujúcich sa rasou či jazykom a zvykmi alebo na území štátu dominantná skupina
absentuje a populácia je tvorená niekoľkými odlišnými, no približne rovnako veľkými
národnostnými menšinami. Druhým faktorom pri rozhodovaní je, aký počet národnostných
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menšín sa na území štátu vyskytuje a aké percento obyvateľstva tvoria. Treťou kategóriou je
geografické rozmiestnenie menšín, tzn. či sú koncentrované na určitom území alebo sú
roztrúsené naprieč územím štátu (OSCE/ODIHR, 2014).
Z hľadiska volebných systémov rozlišujeme dva základné systémy, a to väčšinový a proporčný.
Kombináciou určitých aspektov týchto dvoch systémov vznikajú zmiešané volebné systémy.
Väčšinový volebný systém
Výhodou väčšinového systému je silná väzba medzi zvoleným zastupiteľom a jeho
voličmi, no tvorba jednomandátových obvodov je výhodná len pre národnostné menšiny, ktoré
sú koncentrované na jednom mieste a nevýhodná pre menšiny roztrúsené naprieč územím štátu
(Horowitz, 2003:116).
V prípade, že je menšina koncentrovaná na jednom území, jej šanca na zvolenie
zastupiteľa, ktorý by zastával jej záujmy, sa zvyšuje. Na druhej strane, pokiaľ je menšina
sústredená na jednej časti územia štátu, obvod môže vykazovať nesúťaživý charakter, tzn. že je
dopredu jasné, že mandát získa príslušník národnostnej menšiny, ktorý si je dopredu istý
podporou väčšiny voličov v tomto obvode, a teda sa nemusí ani zaujímať o jej záujmy
(Horowitz, 2003:117).
Preferovaným volebným systémom je podľa Horowitza (2004:508) alternatívny hlas, za
ktorého podmienok v etnicky rozdelených spoločnostiach získavajú kandidáti a strany možnosť
vzájomne výhodnej výmeny druhých a nasledujúcich preferencii naprieč etnickými líniami.
Politická strana teda môže vyhrať mandát vďaka marginálnym hlasom voličov z iných skupín,
ako je jeho vlastná.
Je pravdepodobné, že voliči nebudú odovzdávať svoje preferencie kandidátovi alebo
strane, ktorá odporuje záujmom jeho vlastnej skupiny. Výsledkom opakujúcich sa výmen je
vzájomná umiernenosť a kompromis v etnických otázkach (Horowitz, 2004:508).
Pomerný volebný systém
Samotný volebný systém je výsledkom politického procesu a jeho výsledok je teda
premietnutím politických záujmov (Horowitz, 2003). Lijphart (1999: 302) tvrdí, že volebné
systémy majú nepriamu kľúčovú rolu pre kvalitu demokracie a demokratické štáty by si mali
zvoliť taký volebný systém, ktorého výsledkom bude čo najreprezentatívnejší parlament.10
Z hľadiska účinku preto preferuje v rozdelených spoločnostiach systémy pomerného

Lijphart (1994: 140-141, 176) hovorí, že „proporcionalita by mala byť hlavným cieľom volebných systémov“,
pretože v „systémoch s disproporčnými výsledkami vzniká nevyhnutne pocit, že volebné výsledky sú neférové
a nedemokratické“.
10
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zastúpenia, ktoré podporujú multipartizmus, budú zárukou férového zastúpenia menšín a vedú
ku koaličným vládam.11
Jedným z cieľov systému pomerného zastúpenia je zaistiť zastúpenie politických strán
proporčne k ich popularite (Lijphart, 1984). Kreslá sú rozdelené proporčne k podielu hlasov,
ktoré získala politická strana buď v celoštátnom obvode, alebo menších viacmandátových
volebných obvodoch pomocou pomerných volebných formúl (Chytilek et al., 2009:189).
Výsledkom pomerného volebného systému je proporčná reprezentácia odlišných
záujmov jednotlivých skupín v spoločnosti, a to vrátane proporčnej reprezentácie záujmov
národnostných menšín. Jeho výhodou je, že dáva možnosť stranám zostaviť kandidátku na
multietnickom princípe a tým vytvára možnosť prepojiť záujmy a posilniť väzby medzi
jednotlivými menšinami, ale aj menšinami a majoritou.
Jednu z alternatív pomerného volebného systému považuje
Za preferovaným spôsob voľby reprezentantov v etnicky rozdelených spoločnostiach sa
považuje jedna z alternatív pomerného volebného systému s veľkými volebnými obvodmi.
Tento systém je považovaný spravodlivejší pri rozdeľovaní mandátov a umožňuje zastúpenie
aj marginalizovaným skupinám. Taktiež umožňuje menšinám zisk mandátov pomerný k
ich podieľu na počte obyvateľov (Pustějovský, 2005). Pustějovský (2005) však zároveň
poukazuje, že nutnosť odlíšiť sa od ostatných kandidátov v proporčnom volebnom systéme
konzervuje rozdrobenosť politického spektra.12
Špeciálne úpravy volebného systému
Volebný systém je však len jedným elementom, ktorý ovplyvňuje zastúpenie menšiny
v legislatíve štátu. Pri voľbe volebného systému je niekedy nutné zaručiť aj ďalšie špecifické
úpravy volebného systému. Tieto úpravy závisia od toho, či je menšinová populácia dosť veľká
na to, aby si bola schopná zvoliť svojho zastupiteľa, alebo aká je jej disperzia na území štátu,
ktorá zaváži pri tvorbe volebných obvodov.
Znížená volebná klauzula
Keďže vysoká volebná klauzula diskvalifikuje z hry menšie politické strany (Duverger,

Jeho postoj kritizuje Giovanni Sartori (2001: 86) , podľa ktorého možno „reprezentatívnu vládu“ stotožniť
s vládou, ktorá sa zodpovedá občanom a citlivo reaguje na ich potreby, čo konsenzuálna demokracia
charakterizovaná multipartizmom a rozdrobením moci neumožňuje, Sartori teda uprednostňuje princíp
akcieschopnosti. Pre Horowitza (2003) je proporcionalita len jedným z mnohých cieľov volebného dizajnu.
V rozvíjajúcich sa spoločnostiach by však mal volebný systém zaisťovať (mimo iné) komplexnú reprezentáciu
v dimenzii ideologickej, geografickej, straníckej i deskriptívnej (Reynolds, Reilly, Ellis, 2005: 9-15)
12
Prostriedkom pre oslovenie voliča je poukázanie na odlišnosť identity kandidáta od väčšiny, poukázanie, že
„len jeden z nich“ dokáže porozumieť problémom skupiny a len on je schopný brániť ich záujmy (Pustějovský,
2005).
11
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2003:75), pri určovaní volebnej klauzule by mala byť braná do úvahy podmienka, že aj
menšinové strany a kandidáti majú šancuj u prekročiť a tak získať mandát v legislatívnom
orgáne. Pokiaľ chce štát predísť štepenie stranického spektra, riešením je prijatie podmienok
zníženenj volebnej klauzule len pre menšinové strany a kandidátov (OSCE/ODIHR, 2014:43)
Znížená volebná klauzula za podmienok pomerného volebného systému umožňuje aj
voľbu kandidátov menšín, ktoré nie sú geograficky koncentrované. De facto při zníženenj
celorepublikovej volebnej klauzule nezáleží na tom, či je menšina geograficky koncentrovaná
alebo je roztrúsená po území štátu. Výsledky za podmienok zníženej volebnej klauzule by mali
byť zároveň proporčné k podielu národnostnej menšiny na populácii (Bochsler, 2010).
Nevýhodou tohto špeciálneho opatrenia je, že pre strany zastupujúce záujmy menej
početných národnostních menšín môže byť ťažké prekonať aj prirodzený prah, čím dochádza
k vylúčeniu menej početných národnostných menšín z reprezentácie (OSCE/ODIHR, 2014).
Rezervované kreslá
Rezervované kreslá poskytujú národnostným menšinám zaručenú parlarlamentnú
reprezentáciu, ktorá im

potenciálne pomáha predísť diskriminácii

a vylúčeniu skupiny

a zaručuje istú reprezentáciu bez ohľadu na volebný výsledok (King, Marian, 2012:562).
Rezervované kreslá sú preto výhodné najmä pre menej početné národnostné menšiny
(OSCE/ODIHR, 2014:47).
Voľby môžu prebiehať rôznymi spôsobmi, tieto kreslá môžu byť zaplnené
prostredníctvom špeciálne vytvorených teritoriálnych obvodov, v ktorých sú príslušné menšiny
sústredené alebo prostredníctvom registrácie voličov na oddelené etnické volebné listiny
(Zuber, 2015:393).
Rezervované kreslá sú omnoho priamejším prostriedkom afirmatícnej akcie ako znížená
volebná klauzula, ktorá môže v každom volebnom období produkovať iný podiel hlasov a teda
aj iný počet kresiel v legislatívnom orgáne (Zuber, 2015:393).
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3 Empirický výskum
3.1 Bosna a Hercegovina
Legálny status národnostných menšín v Bosne a Hercegovine upravuje Zákon o ochrane
národnostných menšín, ktorý definuje národnostnú menšinu ako
„akúkoľvek skupinu občanov Bosny a Hercegoviny, ktoré nepatrí k trom základným
národom - Bosniakom, Srbom alebo Chorvátom - a zahŕňa obyvateľov rovnakého alebo
podobného etnického pôvodu, s rovnakými alebo podobnými tradíciami, zvykmi, kultúrou a
náboženstvom a s blízkou históriou či inými vlastnosťami“.
Právna definícia tehto pojmu spĺňa jednotlivé kritériá Capotortiho definície,

za

národnostnú menšinu teda bude považovaná každá skupina so spoločnou kultúrou, jazykom,
náboženstvom atď., ktorá je menšia ako konštitutívne národy. Takéto skupiny obavteľstva sú
v Bosne a Hercegovine označené kolektívnym pojmom „ostatní“.
Keďže Parlamentné zhromaždenie Bosny a Hecegoviny (Parlamentarna skupština
Bosne i Hecegovine, ďalej PZ BaH) pozozstáva z dvoch komôr, - Snemovne reprezentantov
a Snemovne národov – v tejto kapitole bude skúmaná reprezentácia v oboch komorách.

3.1.1 Volebný systém
Volebný zákon Bosny a Hercegoviny stanovuje, že Snemovňa reprezentantov
(Predstavnički/Zastupnički dom, SR BaH) Parlamentného zhromaždenia Bosny a Hercegoviny
(PZ BaH) pozostáva zo 42 členov, 28 členov je volených voličmi registrovanými na území
Federácie Bosny a Hercegoviny (FBaH) a 14 volených voličmi registrovanými na území
Republiky Srpska (RS). Volebná klauzula je pre strany kandidujúce vo FBaH aj v RS rovnaká
– 3% (článok 9, Volebný zákon BaH, 2001).
21 zastupiteľov z celkovej reprezentácie Federácie Bosny a Hercegoviny 28 poslancov
je volených v viacmandátových volebných obvodoch pomerným volebným systémom. Zvyšok
tvoria vyrovnávacie mandáty, zastupitelia sú volení z Federácie BiH ako celku (článok 9,
Volebný zákon BaH, 2001).
9 poslancov z celkového počtu zastupiteľov Republiky Srpskej je volených pomerným
volebným systémom vo viacmandátových volebných obvodoch. Zvyšok tvoria vyrovnávacie
mandáty, zastupitelia sú volení z RS ako celku (článok 9, Volebný zákon BaH, 2001).
Snemovňa národov (Dom narodov, ďalej SN) je hornou komorou PZ BaH pozostávajúcou s 15
22

členov, ktorí sú volení nepriamo Snemovňou národov Federácie BaH (ďalej SN FBaH)
a Národným zhromaždením Republiky srbskej (ďalej NZ RS) (článok 4, Ústava Bosny
a Hercegoviny).
SN FBaH volí 10 členov Snemovne národov BaH, z toho 5 Bosniakov a 5 Chorvátov.
Srbskí delegáti nemajú právo uchádzať sa v mene FBaH o mandát v hornej komore PZ BaH.
NZ RS volí 5 členov, a to spomedzi príslušníkov srbskej národnosti. Delegáti NZ RS bosniackej
alebo chorvátskej národnostnej príslušnosti sa nemôžu uchádzať o mandát v mene RS (článok
9, Volebný zákon BaH).

3.1.2 Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín
Pre vstup príslušníkov národnostných menšín, tzv. „ostatných“, do SZ BaH neexistuje
žiadna metóda afirmatívnej akcie, ktorá by uľahčila zvolenie kandidátov menšín.13
V prípade SN BaH je normatívne predpísané rovné zastúpenie príslušníkov základných
národov – 5 Bosniakov, 5 Srbov, 5 Chorvátov (článok 9, Volebný zákon BaH, 2001).
Zastúpenie národnostných menšín v tomto orgáne je teda a priori úplne vylúčené.

3.1.3 Aktuálna reprezentácia národnostných menšín
Reprezentácia takzvaných „ostatných“ nie je definovaná ani v Ústave, ani vo Volebnom
zákone, sú formálne vylúčení

z reprezentácie (Sahandžić, 2009: 75-76). Zároveň je ich

percentuálny podiel 2,73 % (Zavod za statistiku BiH, 2013) príliš malý, aby boli schopní
prekročiť 3% klauzulu a získať svoju reprezentáciu v SR BaH. Reprezentácia menšín v SR BaH
však nie je úplne vylúčená na rozdiel od SN BaH, v ktorej participujú zo zákona len delegáti
konštitutívnych národov (viď predchádzajúci odstavec). V súčasnosti nie sú národnostné
menšiny v BaH reprezentované na parlamentnej úrovni žiadnou menšinovou politickou
stranou.

3.1.4 Kontextualizácia reprezentácie národnostných menšín
Z uvedenej analýzy môžeme vyvodiť, že Bosna a Hercegovina, napriek tomu že právne
priznáva status národnostnej menšiny až 17 komunitám14 (OSCE, 2018), ich práva na
reprezentáciu v legislatíve na federálnej úrovni buď neupravuje, alebo dokonca znemožňuje.
Právna úprava ich reprezentácie absentuje ako v Ústave BaH (1995), tak vo Volebnom zákone BaH (2001).
Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2013 deklarovalo inú národnostnú príslušnosť ako bosniansku, srbskú
a chorvátsku 2,73% občanov BiH (Zavod za statistiku, 2013).
13
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Brljavać (2012) považuje štruktúru štátnych inštitúcii BiH za postavenú na princípe
etnonacionalizmu, tri základné národy teda dominujú v každej sfére života, vrátane participácie
na legislatívnej moci, a to na úkor národnostných menšín (Brljavać, 2012:127). Zmiernenie
medzietnického napätia medzi Bosniakmi, Srbmi a Chorvátmi je uprednostnené pred otázkou
reprezentácie národnostných menšín, národnostné menšiny sú teda vystavené limitovanej
inštitucionálnej diskriminácii v záujme stability demokratických inštitúcii15 (Pepić, 2018).
V prípade Snemovne reprezentantov nie je participácia národnostných menšín,
tzv.“ostatných“, explicitne vylúčená, no nie je ani upravená žiadnou formou afirmatívnej akcie.
Pomerný volebný systém je považovaný za volebný systém, ktorý by mal ozrkadlovať širokú
škálu záujmov elektorátu a umožniť reprezentáciu aj menším stranám (napríklad menšinovým).
V tomto prípade však musíme vziať do úvahy faktor demografickej kompozície volebných
obvodov. Viacmandátové volebné obvody boli navrhnuté tak, aby zachovávali v obvode jasnú
majoritu jednej etnickej skupiny (Sahandžić, 2009). Vzhľadom na ďalší trend bosenskej
politiky, a to fakt, že konštitutívne národy odovzdávajú svoje hlasy vlastným nacionalistickým
stranám (Belloni, 2006), je de facto národnostným menšinám znemožnený prístup k participácii
na legislatívnej moci.
Participáciu „ostatných“ v hornej komore PZ BaH je znemožnená na základe právneho
predpisu, ktorý stanovuje, že delegáti SN sa stretávajú v etnickom zložení 5 Bosniakov, 5
Chrovátov a 5 Srbov (článok 9, Volebný zákon BaH, 2001). Národnostné menšiny sú teda na
základe svojej etnicity zbavení pasívneho volebného práva a je im odopretá možnosť
ovplyvňovať politický vývoj z pozície delegáta v SN, „ostatných“ teda môžeme považovať za
inštitucionálne diskriminovaných (Pepić, 2018:40).
Na základe týchto faktov môžeme dedukovať, že Ústava a Volebný zákon BaH sa
k svojim občanom nesprávajú rovnocenne, uprednostnené sú 3 základné národy a „ostatní“ sú
normatívne opomínaní.
Napriek tomu, že sú Chorváti jedným zo základných národov, Kasapović tvrdí, že
v niektorých právnych momentoch sú ich práva chránené oproti Bosniakom a Srbom v nižšej
miere. Taktiež sú fakticky menšinou, keďže netvoria väčšinu ani v BiH ani v jednej z entít,
z ktorých BiH pozostáva (Kasapović, 2016:175).
Dôkazom, že Chorváti v Bosne a Hercegovine ťahajú za „kratší koniec“, je prípad
zvolenia Zeljka Komsića do Predsedníctva Bosny a Hercegoviny. Po jeho voľbe sa ozvala drsná
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Diskriminácia tzv „ostatných“ má svoje korene v 90.rokoch, vo vyjednávaní v Daytone, kedy dostalo prednosť
riešenie konfliktu medzi Srbmi, Bosniakmi a Chorvátmi a ostatné národnosti obývajúce územie BiH zostali
opomenuté (Brljavać, 2012).
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kritika zo strany chorvátskych nacionalistov, ktorý poukázali na fakt, že väčšina Komsićových
hlasov pochádzala z oblastí osídlených najmä bosnianskym obyvateľstvom, ktoré strategicky
uprednostnilo voľbu umierneného kandidáta namiesto chorvátskeho nacionalistického
kandidáta Dragana Covića (Anjelić, 2018:31).
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3.2 Čierna Hora
Národnostná menšina je v Čiernej Hore definovaná Zákonom o právach a slobodách
menšiny (2006) ako „skupina občanov Čiernej Hory, počtom menšia ako prevládajúca
populácia, ktorá má spoločné etnické, náboženské, či jazykové znaky, odlišné od zvyšku
populácie, ktorá je historicky spojená s Čiernou Horou a ktorá prejavuje záujem o zachovanie
svojej národnej, etnickej, kultúrnej, jazykovej a náboženskej identity“.
Defincícia teda odpovedá Capotortiho kritériám národnostnej menšiny na rozdiel od
ostatných štátov skúmanej oblasti aj v prejave záujmu o zachovanie svojej špecifickej identity.
V tejto kapitole bude skúmaná reprezentácia početnejších národnostných menšín, ako sú Srbi,
Bosniaci, Chorváti, Albánci a Rómovia. Analyzovaná bude ich reprezentácia a podmienky
zvolenia do funkcie v Parlamente Čiernej Hory. Reprezentácia bude skúmaná na základe
príslušnosti kandidáta k etnickej menšinovej strane, predom sú teda vylúčení kandidáti
s odlišnou etnickou príslušnosťou od väčšiny v multietnických a neetnických politických
stranách.

3.2.1 Volebný systém
Parlament Čiernej Hory (Skupština Crne Gore) pozostáva z 81 členov, ktorý sú volení
pomerným volebným systémom s uzavretými kandidátnymi listinami v celoštátnom volebnom
obvode (Zákon o voľbe zastupiteľov a členov parlamentu, článok 4,12, 2011).
Uzatváracia klauzula pre politické strany je stanovená podľa Zákona o voľbe
zastupiteľov a členov parlamentu na 3% podielu z platných odovzdaných hlasov (Článok 94)
a kreslá sú prerozdeľované pomocou d´Hondtovej formule

3.2.2 Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín
V preambule Ústavy Čiernej Hory je ako jeden zo základných pilierov štátu, ktorý by
mala byť podporovaný a ochraňovaný zákonom, vytýčený popri hodnotách ako sú sloboda,
demokracia, mier a tolerancia aj multikulturalizmus (Ústava Čiernej Hory, 2007).
S odkazom na tento záväzok garantuje článok 79 Ústavy autentickú reprezentáciu
národnostných menšín v parlamente založenú na princípe afirmatívnej akcie (Ústava Čiernej
Hory, 2007). Tento bod rozprúdil debatu medzi politickými aktérmi aj akademickou
verejnosťou. Politické strany zastupujúce národnostných menšín si vykladali túto časť ako
právo na parlamentné zastúpenie národnostných menšín priamo úmerne k ich podielu na
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populácii, teda ako rezervované miesta prerozdeľované proporčne k počtu príslušníkov
národnostných menšín (Vuković-Ćasalan, 2017). Šuković (in Vuković-Ćalasan, 2017) však
tento bod vysvetľuje ako poistku, ktorá „zabezpečí v parlamente príslušníkom národnostnej
menšiny rovnaké práva ako zastupiteľom majoritnej skupiny [...], a to právo zastupovať
a artikulovať svoje úprimné (autentické) záujmy“.
Nasledujúc menšinový trend výkladu ústavy, Článok 23 a 24 Zákona o právach
a slobodách menšiny vyložil pojem autentická reprezentácia ako reprezentácia proporčná
a rozdelil mandáty v parlamente na základe podielu jednotlivých menšín z celkovej populácie
na základe sčítania obyvateľstva z roku 2003. Ústavný súd však posúdil tieto články ako
protiústavné vzhľadom na to, že predstavujú reprezentáciu založenú na demografickej, nie
politickej báze.
Do roku 2011 bolo päť mandátov volených v špeciálnych volebných miestnostiach
umiestnených v regiónoch, ktoré sú obývané primárne albánskou národnostnou menšinou.
Albánci teda na rozdiel od ostatných menšín mali výhodu rezervovaných kresiel v parlamente
(Bieber, 2009). V 2011, po vlne kritiky zo strany reprezentácie ostatných národnostných
menšín, boli podmienky afirmatívnej akcie v oblasti voľby deskriptívnej reprezentácie
národnostných menšín redefinované, čo uľahčilo dosiahnutie na reprezentáciu v parlamente aj
ostatným národnostným menšinám (Vuković-Ćasalan, 2017).
Podľa článku 94 Zákona o voľbe zastupiteľov a členov parlamentu politické strany
a kandidátne listiny, ktoré preukážu svojím názvom a programom, že zastupujú záujmy určitej
národnostnej menšiny, získavajú na základe afirmatívnej akcie stanovenej v texte volebného
zákona mandát pokiaľ získali aspoň 0,7%-ný podiel z platných odovzdaných hlasov a žiadna
iná strana reprezentujúca záujmy tejto menšiny neprekonala stanovenú 3%-nú klauzulu alebo
neobdržala viac hlasov (Zákon o voľbe zastupiteľov a členov parlamentu, dod.2011).
Špeciálne podmienky sú stanovené pre chorvátsku národnostnú menšinu. Chorvátska
občianska iniciatíva má zabezpečené jedno miesto v parlamente, pokiaľ prekročí hranicu
podielu 0,35% z celkového počtu platných hlasov. Tieto špeciálne podmienky pre chorvátsku
menšinu boli zahrnuté do zákona na základe argumentu, že chorvátska menšina je jednou
z početne najmenších na území Čiernej Hory, no jej záujmy by mali byť zahrnuté do procesu
politického rozhodovania (Vuković-Ćasalan, 2017).

3.2.3 Aktuálna reprezentácia národnostných menšín
Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Čiernej Hore tvoria Srbi s podielom 28,73%
z celkovej populácie, pričom sú dominantnou národnosťou najmä na severe krajiny v regiónoch
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Plužine (65,65%) a Plijevla (57,07%), ale aj v regiónoch Andrijevica (61,86%) a Herceg Novi
(48,89%) (MONSTAT, 2011).
V parlamente je menšina reprezentovaná Demokratickým frontom (Demokratski front,
DF), ktorého súčasťou sú strany srbskej menšiny Nová srbská demokracia (Nova Srpska
demokratija, NOVA) držiaca v parlamente osem mandátov a Demokratická srbská strana
(Demokratska Srpska stranka, DSS) (Skupština Crne Gore, 2019). Táto koalícia sa však
nedefinuje primárne menšinovou politikou, ale ako opozičná sila voči vládnucej DPS (Balkan
Insight, 2012).
Ďalšiu početnú národnostnú menšinu tvoria Bosniaci, ktorý majú na celkovej populácii
podiel 8,67%16. Väčšina z nich žije v čiernohorskej časti Sandžaku na severe a severovýchode
územia krajiny. Najväčšiu Bosniacku populáciu môžeme nájsť v regióne Rožaje, kde žije až
35,8% celkovej populácie Bosniakov obývajúcich Čiernu Horu. Okrem Rožaje tvoria Bosniaci
väčšinu aj v regióne Plav (51,09%) (MONSTAT, 2011).
V straníckom systéme a zároveň parlamente Čiernej Hory sú reprezentovaní
Bosniackou stranou (Bošnjačka Stranka, BS) (Program Bošnjačke Stranke, 2019), ktorá vznikla
spojením strán Medzinárodná demokratická únia (Internacionalna Demokratska Unija, IDU),
Bosnianska demokratická aliancia (Bošnjački Demokratski Savez, BMS) a Strana národnej
rovnoprávnosti (Stranka Nacionalne Ravnopravnosti, SNR) vo februári 2006 (Džankić, 2012).
Ziskom 3,16% platných hlasov v parlamentných voľbách 2016 získala BS dva mandáty
a zároveň sa stala jednou zo šiestich strán vládnej koalície. Okrem BS kandidovala v týchto
voľbách strana Bosniacka demokratická komunita v Čiernej Hore, ktorá však získala len 0,30%
platných hlasov (Vijesti online, 2016).17
Albánska menšina menšina je koncentrovaná na hranici s Albánskom, najmä v
regiónoch Ulcinj, Podgorica a Plav Celkovo tvoria Albánci podiel 4,91% z celkového počtu
obyvateľov Čiernej Hory (MONSTAT, 2011).
Okrem úspešnej koalície Albánci rozhodne (Albanci odlučno, AO), zloženej
z politických strán Nová demokratická sila (Nova demokratska snaga, FORCA), Demokratická
únia Albáncov (Demokratska Unija Albanaca, DUA) a Albánska Alternatíva (Albanska
alternativa, AA), kandidovalo v parlamentných voľbách v roku 2016 niekoľko ďalších
Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 boli dostupné možnosti Bosniak, Bosňan, bosniacky moslim aj moslim
(MONSTAT, 2011). Za reálne číslo vyjadrujúce počet príslušníkov bosniackej menšiny považujem súčet
obyvateľov deklarujúcich príslušnosť k bosniackej menšine (zväčša sa identifikujúcej na základe svojej islamskej
identity) a k bosniackym moslimom. Pojem Bosňan označuje človeka pochádzajúceho z Bosny a Hercegoviny,
neoznačuje určitú etnickú príslušnosť (Bosnia and Herzegovina, Encyclopaedia Britannica, 2019). Identifikácia sa
s islamom nemusí nevyhnutne znamenať príslušnosť k bosniackej národnostnej menšine.
17
Dostupné z https://www.vijesti.me/vijesti/politika/ovo-su-rezultati-koje-je-proglasio-dik
16
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subjektov reprezentujúcich záujmy albánskej menšiny – Albánska koalícia (0,89% hlasov) a
Demokratická aliancia Albáncov (0,40% hlasov). Koalícia Albánci rozhodne získala podiel
1,27% z odovzdaných hlasov, čím sa stala najsilnejšou politickou koalíciou zastupujúcou
záujmy albánskej menšiny (Vijesti online, 2016). Jeden mandát v parlamente získala na základe
článku 94 Zákona o voľbe zastupiteľov a členov parlamentu.
Chorvátska menšina je geograficky koncentrovaná v oblasti Kotorského zálivu,
v regiónoch Kotor (26% z celkového počtu Chorvátov) a Tivat (38%) Na území Čiernej Hory
žije 6 021 obyvateľov hlásiacich sa k chorvátskej menšine tvroiacich podiel 0,97% z celkového
počtu obyvateľov (MONSTAT, 2011).
V Skupštine je reprezentovaná stranou Chorvátska občianska iniciatíva (Hrvatska
gradanska iniciativa, HGI), ktorá vo voľbách získala 0,47% hlasov voličov a na základe článku
94 Zákona o voľbe zastupiteľov a členov parlamentu tak získala jeden mandát.
Parlamentné voľby z roku 2016 potvrdili pozitívny politický trend komplexných
vládnych koalícii, ktoré sú reprezentujú záujmy viacerých menšín. Napriek tomu, že v koalícii
má výrazné vedúce postavenie Demokratická strana socialistov (DPS) so ziskom 36 mandátov
z 81, BS, AO a HGI ako koaliční partneri získali možnosť ovplyvniť vládnu politiku v otázkach
týkajúcich sa priamo svojej menšiny (Morrison, 2016).
V čiernej Hore sa však etnické strany netešia takému úspechu ako v ostatných štátoch
bývalej Juhoslávie. Priazeň početnej skupiny voličov s menšinovým pôvodom si boli schopné
zaistiť aj mainstreamové strany. Výrazný počet Albáncov odovzdával svoje hlasy
Demokratickej strane socialistov (Demokratska partija socialista, DPS) a hlasy Bosniakov
získavala okrem Bosniackej strany aj Sociálno-demokratická strana (Socijaldemokratska
partija, SDP) (Bieber, 2009).
Ústava však nespomína ani rómsku národnostnú menšinu18, ani nezahŕňa rómsky jazyk
do oficiálnych úradných jazykov. Na základe sčítania obyvateľstva z roku 2011 žije na území
1,01% rómskej populácie (MONSTAT, 2011).

Rómovia vykazujú znaky národnostnej menšiny, ako komunita sú spojený nielen svojou etnicitou, ale aj
spoločnou kultúrou a jazykom, k Rómom ako k národnostnej menšine pristupujú aj Bieber (2009), VukovićĆalasan (2017) a ďalší.
18
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Tabuľka č.1 – Národnostné menšiny v Čiernej Hore a ich reprezentácia v parlamente
Národnostná
menšina
Srbi
Bosniaci
Albánci
Chorváti
Rómovia
Celkom
Zdroj: autor

Podiel na
populácii
28,27%
8,67%
4,91%
0,97%
1,01%
42,82%

Počet kresiel
v parlamente
(celkom 81)
8
2
1
1
12

Podiel na
parlamentnej
reprezentácii
9,87%
2,46%
1,23%
1,23%
14,81%

Miera
zastúpenia19
0,35
0,28
0,25
1,27
0
0,43

3.2.4 Kontextualizácia reprezentácie národnostných menšín
Prostriedkom afirmatívnej akcie je v prípade legislatívy Čiernej Hory zníženie
uzatváracej klauzuly na podiel 0,35% z odovzdaných hlasov pre chorvátske menšinové strany
a 0,7% z odovzdaných hlasov pre všetky ostatné menšinové strany.
Na základe výsledkov parlamentných volieb 2016 si môžeme všimnúť, že bez aplikácie
článku 94 Zákona o voľbe zastupiteľov a členov parlamentu by etnické politické strany
zastupujúce záujmy menej početných národnostných menšín neboli schopné prekonať
stanovenú 3%-nú uzatváraciu klauzulu. Táto úprava volebného systému teda mala pozitívny
efekt na deskriptívnu reprezentáciu národnostných menšín a zároveň ponechala priestor pre
volebnú súťaž politických strán.
Avšak existujúce ustanovenia v oblasti volebnej legislatívy, ktorá zabezpečuje politickú
reprezentáciu a participáciu etnických a národnostných menšín, sú považované za nedostatočné
vzhľadom na participáciu rómskej komunity (Vuković-Ćasalan, 2017).
Vuković-Ćalasan (2017) prichádza k záveru, že pre príslušníkov rómskej menšiny by
mali platiť rovnaké špeciálne prostriedky afirmatívnej akcie ako pre príslušníkov chorvátskej
menšiny, ktoré by zaistili deskriptívnu reprezentáciu menšiny v legislatívnom orgáne. Ďalej
dodáva, že použitie prostriedkov afirmatívnej akcie v prípade jednej menšiny a jej zamietnutie
v prípade druhom spochybňuje celkový význam afirmatívneho prístupu a môže mať negatívny
vplyv na vzťahy medzi jednotlivými etnikami.
Táto právna úprava by však nevyriešila absenciu strany zastupujúcej záujmy rómskej
komunity. Spomedzi krajín bývalej Juhoslávie je Čierna Hora jedinou krajinou, kde nie sú
záujmy rómskej menšiny reprezentované na národnej úrovni žiadnou politickou stranou.
Miera zastúpenia je počítaná ako podiel na parlamentnej reprezentáci/podiel na populácii. Pokiaľ je číslo nižšie
ako 1, menšina je voči svojmu podielu z populácie podreprezentovaná. Pokiaľ je číslo väčšie ako 1, dochádza
k nadreprezentácii národnostnej menšiny.
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V čiernej Hore sa však etnické strany netešia takému úspechu ako v ostatných štátoch
bývalej Juhoslávie. Priazeň početnej skupiny voličov s menšinovým pôvodom si boli schopné
zaistiť aj mainstreamové strany. Výrazný počet Albáncov odovzdával svoje hlasy
Demokratickej strane socialistov (Demokratska partija socialista, DPS) a hlasy Bosniakov
získavala okrem Bosniackej strany aj Sociálno-demokratická strana (Socijaldemokratska
partija, SDP) (Bieber, 2009).

31

3.3 Chorvátsko
V Chorvátsku je národnostná menšina definovaná Ústavným zákonom o právach
národnostných menšín (2002), článok 5, ktorý považuje za národnostnú menšinu „každú
skupinu chorvátskych občanov, ktorej členovia tradične obývali územie Republiky Chorvátsko
a ich etnické, jazykové, kultúrne alebo náboženské charakteristiky sa odlišujú od zvyšku
populácie“.
Aj chorvátska definícia národnostnej menšiny splňuje kľúcové znaky niekoľkých spoločných
kritérii, národnostné menšiny sú naviac explicitne menované prostredníctvom volebných úprav,
ktoré im v parlamente zabezpečujú rezervované kreslá a tieto národnostné menšiny budú
menované v podkapitole Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín.

3.3.1 Volebný systém
140 členovia Chorvátskeho parlamentu je volených v 10 teritoriálnych volebných
obvodoch, v každom obvode 14 poslancov. Osem poslancov reprezentuje záujmy
národnostných menšín a sú volení v celoštátnom obvode. Samostatným volebným obvodom
taktiež disponujú Chorváti žijúci v zahraničí, ktorí si volia 3 poslancov. Dokopy pozostáva
Chorvátsky parlament (Hrvatski sabor) zo 151 poslancov.
Poslanci volení v teritoriálnych obvodoch a poslanci reprezentujúci Chorvátov žijúcich
v zahraničí sú volení pomerným volebným systémom. Uzatváracia klauzula je stanovené na
podiel 5% z odovzdaných hlasov a kreslá sú prepočítavané d´Hondtovou metódou. Od roku
2015 je možné udeliť preferenčný hlas jednému kandidátovi z vybranej kandidátnej listiny
(článok 38, Zákon o chorvátskych parlamentných voľbách, 2015).
Pre voľbu menšinových zastupiteľov sa využívajú oddelené voličské listiny. Poslanci
sú volení väčšinovým volebným systémom, konkrétne systémom „prvého v cieli“ (článok 46,
Zákon o chorvátskych parlamentných voľbách, 2015).

3.3.2 Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín
Deskriptívna

reprezentácia

národnostných

menšín

je

zakotvená

v Zákone

o chorvátskych parlamentných voľbách, ktorý stanovuje, že „národnostné menšiny by mali mať
právo zvoliť si svojho zastupiteľa do chorvátskeho parlamentu, ktorý zaistí, že záujmy
národnostnej menšiny budú reprezentované (Článok 4, Zákon o chorvátskych parlamentných
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voľbách, 2003).
Nové prostriedky menšinovej participácie predstavil v roku 2002 Ústavný zákon
o právach národnostných menšín, ktorý zaručoval proporčnú reprezentáciu národnostných
menšín na všetkých úrovniach vládnutia, vrátane reprezentácie v chorvátskom parlamente.
Pre zastupiteľov reprezentujúcich záujmy národnostných menšín je v parlamente
vyhradených 8 kresiel. Príslušníci srbskej národnostnej menšiny majú právo zvoliť si 3
zastupiteľov, príslušníci maďarskej národnostnej menšiny 1 zastupiteľa, rovnako ako
príslušníci menšiny talianskej. Česi a Slováci volia jedného spoločného zastupiteľa, rovnako
ako Albánci, Bosniaci, Čiernohorci, Macedónci a Slovinci. Posledné kreslo vyhradené pre
zastupiteľa národnostných menšín je vyhradené pre spoločného zastupiteľa národnostnej
menšiny rakúskej, bulharskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rumunskej, rusínskej, ruskej,
tureckej, ukrajinskej, valašskej a židovskej (Článok 17, Zákon o chorvátskych parlamentných
voľbách, 2003).
Príslušníci národnostných menšín majú právo rozhodnúť sa, či chcú voliť rovnako ako
Chorváti, teda dať svoj hlas nezávislému kandidátovi alebo strane s možnosťou výberu
preferovaného kandidáta v jednom z volených obvodov, alebo v oddelenom volebnom obvode
voliť zastupiteľa príslušnej národnostnej menšiny (článok 4, Zákon o chorvátskych
parlamentných voľbách, 2003).

3.3.3 Aktuálna reprezentácia národnostných menšín
Chorvátsko je národnostne pomerne homogénnou krajinou, Chorváti tvoria na populácii
podiel 90,42% (DZS, 2011).Najpočetnejšou národnostnou menšinou žijúcou na území
Chorvátska sú Srbi, ktorí tvoria 4,36% populácie (DZS, 2011).
Už od roku 2003 tri kreslá rezervované pre srbskú menšinu získava Nezávislá
demokratická srbská strana (Samostalna demokratska Srpska stranka, SDSS). Bola založená
v roku 1997 s cieľom podporiť návrat chorvátskych Srbov, ktorý po návrate do bývalej Krajiny
čelia mnohým sociálnym problémom. Jej politický postoj voči chorvátskej väčšine bol dosiaľ
kooperatívny, nespochybňuje chorvátsku samostatnosť. Táto strana, ktorá sa sama definuje jako
liberálna a sociálne-demokratická so zretešom na práva srbskej menšiny, sa pravidelne uchádza
len o kreslá vyhradené pre srbskú komunitu. (Šedo, 2010).
Ostatní zvolení zastupitelia kandidovali vo voľbách ako nezávislí kandidáti (Hrvatski
sabor, 2019). Chorvátsko v postjuhoslávskom priestore v prerozdeľovaní kresiel nezávislým
kandidátom dominuje a tento trend je prítomný už niekoľko volebných období (Bernauer,
Bochsler, 2011).
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Tabuľka č.2 – Národnostné menšiny v Chorvátsku a ich reprezentácia v parlamente
Národnostná
menšina

Podiel z
populácie

Podiel na
parlamentnej
reprezentácii
1,98%
0,66%
0,66%
0,66%

Miera
zastúpenia

4,36%
0,33%
0,42%
0,33%

Počet kresiel
v parlamete
(celkom 151)
3
1
1
1

Srbi
Maďari
Taliani
Češi, Slováci
Rakúšania,
Bulhari, Nemci,
Poliaci,
Rómovia,
Rumuni, Rusíni,
Rusi, Turci,
Ukrajinci,
Valasi, Židia
Albánci,
Macedónci,
Bosniaci,
Čiernohorci,
Slovinci
Celkom
Zdroj: autor

0,66%

1

0,66%

1

1,6%

1

0,66%

0,41

7,7%

8

5,28%

1,24

0,45
2
1,57
2

3.3.4 Kontextualizácia reprezentácie národnostných menšín
Práve reprezentácia národnostných menšín sa stala bodom úrazu jednaní o vstupe
Chorvátska do Európskej únie (Roter, Bojinović, 2005). EU sústredila svoje požiadavky najmä
na početnú srbskú menšinu, ktorá bola v čase začiatku rokovaní medzi EU a Chorvátskom
podreprezentovaná nielen v Sabore, ale aj v štátnej správe, súdnictve a v polícii. EU kládla
dôraz práve na práva srbskej komunity z dvoch dôvodov. Prvým je, že Srbi sú druhou
najpočetnejšou etnickou skupinou, druhým je konflikt, ktorý sa medzi Chorvátmi a Srbmi
odohral v 90.rokoch. (Berberi, 2017:86).
Ozbrojenému konfliktu predchádzali separatistické tendencie o odtrhnutie územia husto
osídleného srbskou etnickou skupinou - Krajiny. Ozbrojený konflikt pretrvával až do roku
1995, kedy sa chorvátskym jednotkám podarilo obsadiť územie Krajiny (Tesař, 2000: 255-258).
Výsledkom tohto konfliktu bol masívny exodus srbského obyvateľstva. Baniju, Kordun,
Liku a severnú Dalmáciu opustilo približne 150 000 Srbov a Republika srbská Krajina bola
znovu začlenená pod Chorvátsku správu (Hloušek, 2000: 259).
Dôveryhodný dôkaz srbského exodu poskytujú štatistické údaje z rokov 1991 a 2001.
Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1991 žilo na území Chorvátska viac ako 581 tisíc Srbov,
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ktorí tvorili 12,16% populácie (DZS, 1991). Podľa sčítania v roku 2001 klesol tento podiel na
4,54%, s reálnym číslom necelých 202 tisíc (DZS, 2001). V roku 2011 sa k srbskej národnosti
len 4,36% obyvateľov (DZS, 2011).
Pokiaľ chcelo Chorvátsko vstúpiť do EU, muselo nevyhnutne prijať reformy zákonov
o právach národnostných menšín. Zatiaľ čo pôvodné znenie Zákona o chorvátskych
parlamentných voľbách stanovvalo 5 zastupiteľov záujmov národnostných menšín, reforma
z roku 2003 pridala k tejto reprezentácii 3 ďalšie kreslá (Letschert, 2005:378).
Napriek pozornosti EU voči právam národnostných menšín však na základe tabuľky č.2
môžeme vidieť, že srbská národnostná menšina zostala v pomere k podielu na obyvateľstve
v parlamente podreprezentovaná. Podreprezentácii čelia aj postjuhoslávskej, „nové“ menšiny –
Bosniaci, Čiernohorci, Macedónci, Slovinci; a Albánci.
Na druhej strane, menšie národnostné menšiny Taliani a Maďari napriek pomerne
nízkemu podielu na počte obyvateľstva získali vlastného zastupiteľa, zatiaľ čo komunity
Slovákov a Čechov a komunity Rómov, Rakúšanov, Bulharov, atď. sa delia o jedného
zastupiteľa. Tento zastupiteľ však ohlasuje etnickú príslušnosť len k jednej z etnických skupín,
ktoré by mal po zvolení zastupovať. V politike rezervovaných kresiel teda dochádza k situácii,
kedy je zastupiteľ deskriptívnym reprezentantom jednej národnostnej menšiny, ku ktorej ho
viaže jeho etnický pôvod, a zároveň je od neho očakávané, že bude reprezentovať záujmy
národnostných skupín (Tatalović, 2006:56), s ktorým ho ako zastupiteľa medzi sebou zdieľajú.
Zastupiteľ je teda čiastočne vyjadrením deskriptívnej reprezentácie voči skupine, ku ktorej sa
hlási svojím etnickým pôvodom, a substantívnej reprezentácie, pretože zastupuje zároveň
kolektívne záujmy menšín, ktoré sa podieľajú na jeho voľbe.
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3.4 Kosovo
Napriek tomu, že sa Kosovská republika sa zaväzuje k ochrane ľudských práv
a základných slobôd zahrnutím medzinárodných dohôd do svojej ústavy, v Kosove neexistuje
právna úprava statusu národnostných menšín. Tátot úprava vyplýva najjasnešie z Rámcového
dohovoru na ochranu národnostných menšín Rady Európy, ktorý sa hlási „k ochrane
národnostných menšín a ochrane práv a slobôd osôb patriacich k týmto menšinám ako
k fundamentálnej súčasti medzinárodnej ochrany ľudských práv, ktorá spadá do rámca
medzinárodnej spolupráce“. K predstave o konkrétnom zozname národnostných menšín
žijúcich na území Kosova však výrazne dopomáhajú právne úpravy voľby zastupiteľov
národnostných menšín, ktorým sú prideľované rezervované kreslá.

3.4.1 Volebný systém
Jednokomorový parlament (Kuvendi i Republikës së Kosovës) má 120 členov, Títo
členovia sú volení na základe otvorených kandidátnych listín pomerným volebným systémom.
Pre politické strany reprezentujúce záujmy väčšinového albánskeho obyvateľstva je stanovená
klauzula 5% a kreslá sú prepočítavané podľa d´Hondtovej formule (článok 64, Ústava republiky
Kosovo, 2008).

3.4.2 Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín
Článok 57 Kosovskej ústavy hovorí, že „obyvatelia, ktorí patria k rovnakej národnej
alebo etnickej, jazykovej alebo náboženskej komunite tradične prítomnej na území Republiky
Kosovo by mali „disponovať špecifickými právami naviac oproti ľudským právam
a základným slobodám stanoveným v Hlave II tejto Ústavy“ (Ústava Republiky Kosovo, 2008).
Jedným z týchto špeciálnych práv sú napríklad národnostným menšinám vyhradená
reprezentácia v kosovskom parlamente. Podľa článku 111 Zákona o všeobecných voľbách je
menšinám v parlamente rezervovaných 20 kresiel. Desať kresiel je rezervovaných pre srbskú
národnostnú menšinu. Po jednom kresle majú garantovaný mandát Rómovia, Egypťania
a Aškalovia, zostávajúce kreslo bude udelené rómskej, aškalskej alebo egyptskej komunite
podľa toho, kto získa vo voľbách celkovo najvyšší počet hlasov. Pre Bosniakov sú rezervované
tri kreslá, pre Turkov dve a jedno pre Goranov. Kreslá sú prerozdeľované politickým stranám
reprezentujúcim záujmy týchto menšín podľa podielu hlasov, ktoré získali vo voľbách (Zákon
o všeobecných volbách, 2008). Keďže tieto kreslá sú prerozdeľované navyše k ziskom
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z riadnych volieb za podmienok pomerného volebného systému, strany sú schopné získať aj
ďalšie mandáty (článok 64, Ústava Republiky Kosovo, 2008).

3.4.3 Aktuálna reprezentácia národnostných menšín
Najpočetnejšou národnostnou skupinou v Kosove sú Srbi. Podľa sčítania obyvateľstva,
ktoré prebehlo v roku 2011, síce tvoria len 1,5% populácie (SOK, 2011), no toto sčítanie
vylúčilo regióny na severe Kosova obývané prevažne srbským obyvateľstvom Leposavić,
Zubin Potok, Zveča a Severná Mitrovica (Beha, 2014). Vzhľadom na vylúčenie týchto regiónov
môžeme predpokladať, že podiel Srbov na celkovej populácii je omnoho vyšší20.
Na parlamentnej úrovni sú reprezentovaní stranou Srbská listina (Srpska Lista, SL),
ktorá v parlamentných voľbách v roku 2017 získala 6,2% hlasov, po prepočte 9 kresiel. Strana
je súčasťou vládnej koalície spolu s albánskou Alianciou za budúcnosť Kosova (AAK). Ďalšie
kreslo rezervované pre srbskú menšinu získala Nezávislá liberálna strana (Samostatna liberalna
stranka, SLS).
Bosniaci tvoria 1,6% populácie Kosova, väčšinou obývajú územia na hranici s Bosnou
a Hercegovinou, najmä regióny Pec a Prizren (SOK, 2011). Bosniakom sú v parlamente
rezervované tri kreslá, z ktorej obsadila 2 kreslá koalícia Vakat, tvorená Bosniackou
demokratickou stranou (DSB), ktorá je v koalícii najväčšia, Demokratickou stranou Vatan
a Bosniackou stranou Kosova a Novou demokratickou stranou (NDS), ktorá získala zvyšné 1
kreslo. Vakat získala v parlamentných voľbách 2017 0,89% hlasov, NDS 0,49%.
Turci, taktiež sústredení najmä v Prizreni a jeho okolí, tvoria 1,1% populácie Kosova
(SOK, 2011). Ich záujmy v parlamente reprezentuje Turecká demokratická strana Kosova
(KSTP), ktorá obsadila obe kreslá garantované tureckej menšine.
Ďalšie rezervované kreslá obsadili Zjednotená goranská strana (JGP) zastupujúca
záujmy Goranov, Egyptská liberálna strana (PLE) zastupujúca záujmy kosovských Egypťanov,
Zjednotená rómska strana Kosova (PREBK) zastupujúca záujmy rómskej komunity
a Demokratická aškalská strana Kosova (PDAK) zastupujúca aškalskú menšinu Kreslo, ktoré
sa malo vyhradiť pre najúspešnejšieho zo strán kandidujúcich za Egypťanov, Rómov a Aškalov
získala Aškalská strana za integráciu (PAI).
JGP zastupuje záujmy goranskej komunity, ktoré tvorí 0,6% populácie Kosova. Vo
voľbách získala 0,33% hlasov voličov. Rovnaký podiel z populácie tvoria aj Egypťania,
ktorých PLE získala 0,33% hlasov. Rovnaký počet hlasov získala aj PDAK, PAI získala 0,29%

20

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 1991 napríklad tvorili Srbi až 9,9% obyvateľstva (SOK, 2008).
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hlasov. Aškalovia tvoria 0,9% populácie. PREBK získala 0,13% hlasov, Rómovia tvoria 0,5%
populácie (Centralna izborna komisija, 2017; SOK, 2011).
Tabuľka č.3 - Národnostné menšiny v Kosove a ich reprezentácia v parlamente
Národnostná
menšina
Srbi
Bosniaci
Turci
Aškalovia
Egypťania
Gorani
Rómovia
Celkom
Zdroj: autor

Podiel z
populácie
9,9% (1,5%)21
1,6%
1,1%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
15,2%

Počet kresiel
v parlamete
(celkom 120)
10
3
2
2
1
1
1
20

Podiel na
parlamentnej
reprezentácii
8,33%
2,5%
1,66%
1,66%
0,83%
0,83%
0,83%
15,66%

Miera
zastúpenia
0,84
1,56
1,51
1,84
1,38
1,38
1,66
1,45

3.4.4 Kontextualizácia reprezentácie národnostných menšín
Napriek vysokému počtu národnostných menšín a legálnych úprav ich statusu
participácie a reprezentácie, hlavnou hybnou silou domácej politiky naďalej zostávajú kosovskí
Albánci a kosovskí Srbi (Beha, 2014). Napriek dominancii tejto štepnej línie však Kosovo
obýva veľké množstvo rôznych etnických skupín, ktoré sa tiež snažia o presadenie svojich
politických záujmov (Cocozzelli, 2008:287).
Status týchto národnostných menšín bol uznaný ešte za vlády Slobodana Miloševića.
Rozlíšenie obyvateľov Kosova na menšie komunity Aškalov, Egypťanov, Rómov a Goranov
znamenalo de facto redukciu dominancie Albáncov na tomto území a cieľom bolo
spochybnenie myšlienky albánskeho Kosova ako takej (Cocozelli, 2008:300).
V procese vyjednávania medzi kosovskými Albáncami a kosovskými Srbmi ťahali
menšie národnostné menšiny za „kratší koniec“, čo v mnohých prípadoch – oproti právam
srbskej menšiny - vyústilo do ich marginalizácie (Cocozelli, 2008). Týmto menšinám však boli
prisľúbené lokálne jazykové, kultúrne a vzdelávacie práva, a čo je pre túto prácu
najrelevantnejšie, garantovaná minimálna hranica počtu kresiel v parlamente, ktoré mali byť
zárukou toho, že parlament bude zhodne s Lijphartovým prístupom reprezentatívnym orgánom,

Uvedený údaj je odvodený z výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 1991. Sčítanie obyvateľstva z roku 2011
vynechalo regióny na severe Kosova, ktoré sú obývané početnou časťou srbskej komunity v Kosove. Reálny počet
príslušníkov srbskej menšiny je teda podobnejší hodnotám z roku 1991.
21
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v ktorom participuje väčšina i menšiny a ktorý by mal odrážať multietnický charakter krajiny
(Doli, Korenica, 2013:605).
Aj keď Doli a Korenica (2013) považujú prostriedky afrimatívnej akcie uplatňovanej
v Kosove voči národnostným menšinám za opatrenia zvýhoddňujúce reprezentáciu
jednotlivých komunít, toto opatrenie môže medzi jednotlivými komunitami vzbudiť dojem, že
majú medzi sebou neprekonateľné etnické rozdiely a preto by mali mať v parlamente
rezervované vlastné kreslo. V rozdelenej spoločnosti je štandardným politickým postupom i
rétorika poukazujúca na nerovné príležitosti a práva jednotlivých menšín (Agarin, Wise, 2007).
Oba faktory sa stávajú katalyzátorom prehlbujúceho sa etnického štepenia v spoločnosti.
Zároveň sú rezervované kreslá akousi „brzdou“ demokratickej praxe, hlavne vo veci
slobodnej súťaže. Na rozdiel od mainstreamových strán a albánskych nezávislých kandidátov
stačí menšinovým stranám vynaložiť v kampani menšiu snahu a získať omnoho nižší počet
hlasov, ako získali albánski kandidáti (Cocozelli, 2008:289).
Kosovské politické strany sú výrazne rozdelené po líniách etnického štepenia
spoločnosti. V kosovskom straníckom systéme absentuje strana, ktoré by sa vôbec snažila
zaujať voličov bez ohľadu na ich národnostnú príslušnosť. Stojarová (2009) považuje kosovský
stranícky systém za nekonsolidovaný, kde absentuje delenie strán na ideologický príbuzné
rodiny, jediné relevantné štepenie je založené na etnicite.
Silné štepenie je možné pozorovať aj medzi etnickými srbskými politickými stranami.
Niektoré z nich aktívne participujú vo voľbách, po zvolení sa aktívne účastnia zasadaní
parlamentu a podieľajú sa na rozhodovacom procese, iné bojkotujú voľby už pred ich
uskutočnením či po uverejnení výsledkov a pokiaľ získajú kreslá v parlamente, zostávajú
prázdne (Stojarová, 2009).
Najmä lídri kosovských Albáncov a Srbov podporujú etnifikáciu politiky, v ktorej sa
prezentujú ako obrancovia etnickej identity. (Simonsen, 2005:299). Z tohto postoja teda
kritizuje politiku rezervovaných kresiel aj Simonsen (2005), ktorí hovorí, etnické štepné línie
by sa nemali inštitucionalizovať, ale naopak, mali by sa prekonať (Simonsen, 2005:312). Za
iných okolností môže etnifikácia môže komplikovať peacebuildingový proces a demokratický
vývoj inštitúcii (Simonsen, 2004:299).
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3.5 Severné Macedónsko
Severné Macedónsko samostatne upravuje práva komunít, ktoré tvoria na populácii
podiel menší ako 20% (Zákon o podpore a ochrane práv členov skupín, ktoré tvroria na
populácii Severného Macedónska podiel menší ako 20%, 1991), z ktorého je možné usúdiť, že
sa týka najmä ochrany práv národnostných menšín. Tento zákon však a priori vylučuje početnú
albánsku komunitu, ktorú však táto práca považuje za národnostnú menšinu napriek
zavádzajúcemu názvo tohto zákona. Okrem Albáncov bude skúmaná reprezntácia komunít
Turkov, Srbov, Bosniakov a Rómov.

3.5.1 Volebný systém
Jednokomorový parlament Severného Macedónska (Sobranie na Severna Makedonija)
pozostáva od 120 do 140 členov (článok 62, Ústava Republiky Macedónsko). Volebný zákon
však hovorí o voľbe 123 poslancov22 (článok 4) pomerným volebným systémom s uzavretými
kandidátnymi listinami v 6 počtom obyvateľov pomerne rovnakých teritoriálnych volebných
obvodoch, v každom obvode sa volí 20 poslancov (Volebný zákon, 2011). Pre distribúciu
kresiel v parlamente je používaná D´Hondtova metóda (článok 127, Volebný zákon, 2011).

3.5.2 Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín
Vo voľbách v rokoch 1990 a 1994 bol využitý väčšinový volebný systém, v roku 1998
paralelný zmiešaný, kombinujúci prvky pomerného i väčšinového volebného systému.
Pomerný volebný systém bol predstavený v roku 2002 ako reakcia na Ohridský rámcový
dohovor23, ktorý bol výsledkom dohody medzi macedónskymi a albánskymi lídrami a ukončil
konflikt medzi macedónskymi ozbrojenými silami a Albánskou oslobodeneckou armádou
v Macedónsku (Berisha, 2016).
Cieľom implementácie PR bolo zvýšenie reprezentácie menšín a malých politických
strán v parlamente. Ďalším prijatým opatrením pre uľahčenie dosiahnutia reprezentácie menšín
22

Do roku 2011 bolo volených 120 poslancov, pre voľby v tomto roku však boli vytvorené 3 nové kreslá pre
zastupiteľov zvolených Macedóncami žijúcimi v zahraničí, pričom jeden volebný obvod pre voľbu týchto
zastupiteľov pokrýva územie Európy (okrem Macedónska), Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie
(článok 4, Volebný zákon, 2011).
V Ohrdiskom rámcovom dohovore zmienku o zmene volebného systému nenájdeme, no adresuje problém
hraníc municipalít, ktorý zohral úlohu najmä v parlamentných voľbách v roku 1998. Zaväzuje strany dohody
k revízii hraníc municipalít do konca roku 2001. Zmena volebného systému teda nebola priamym výsledkom
jednaní, no nepriamo na Ohridský rámcový dohovor reaguje (Berisha, 2016).
23
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a malých strán bolo zrušenie 5% klauzule, namiesto ktorej museli politické strany prekročiť
prirodzený prah (Berisha, 2016).

3.5.3 Aktuálna reprezentácia národnostných menšín
Macedónci tvoria len necelé dve tretiny (64,2%) obyvateľstva Severného Macedónska
(MAKSTAT, 2002). Druhou najväčšou etnickou skupinou obývajúcou územie Macedónska sú
Albánci. Tvoria až 25,2% populácie a sú geograficky sú sústredení v oblastiach na
severozápade územia pri hraniciach s Albánskom a Kosovom v okolí miest Tetovo, Gostivar
a Kičevo (MAKSTAT, 2002).
Na parlamentnej úrovni sú reprezentovaní niekoľkými stranami. Albánskou stranou
s najväčším parlamentným zastúpením je Demokratická únia za integráciu (DUI), ktoré bola
založená v roku 2002 lídrami Albánskej oslobodeneckej armády. So svojimi 10 kreslami
v parlamente je zároveň najúspešnejšou menšinovou politickou stranou. Ďalej je menšina na
parlamentnej úrovni reprezentovaná Hnutím Besa (5 kresiel), Demokratickou stranou Albáncov
(DPA, 2 kreslá), koalíciou Aliancia pre Albáncov (AA, 1 kreslo). Celkovo disponujú Albánci
18 kreslami zo 120.
Albánske menšinové strany vykazujú vysokú mieru radikalizmu vo veciach menšinových práv
(Friedman, 2005).
Ďalšiu početnú menšinu tvoria v Macedónsku Turci (3,9% populácie), ktorí sú
v parlamente zastúpení Demokratickou stranou Turkov v Macedónsku, ktorá získala 1 kreslo
a Stranou za hnutie Turkov v Macedónsku s 1 kreslom (PDT) (Sobranie, 2019). Disponujú 2
kreslami.
Rómovia tvoria podiel 2,7% z populácie a na parlamentnej úrovni sú reprezentované
Rómskou alianciou Macedónska s 1 kreslom a Stranou úplnej emancipácie Rómov s 1
zastupiteľom. Celkovo disponuje táto menšina 2 kreslami.
Srbi (1,8%) sú na parlamentnej úrovni reprezentovaní Demokratickou stranou Srbov
v Macedónsku, ktorá získala 1 mandát a Srbskou stranou Macedónska s rovnakým počtom.
Celkovo majú Srbi 2 kreslá. Záujmy Bosňanov v parlamente reprezentuje Združenie za
kultúrnu jednotu Bosňanov s jedným mandátom.
Väčšina politických strán reprezentujúcich záujmy menej početných menšín
kandidovala v predvolebných koalíciách s mainstreamovými stranami. Pod záštitou koalície Za
lepšie Macedónsko,

vedenej

Vnútornou

macedónskou

revolučnou

organizáciou

–

Demokratickou stranou macedónskej jednoty (VMRO-DPMNE) kandidovali Demokratická
strana Srbov v Macedónsku, Demokratická strana Turkov v Macedónsku a Rómska aliancia
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Macedónska.
V koalícii vedenej Sociálnodemokratickým zväzom Macedónska kandidovali Strana za
hnutie Turkov v Macedónsku, Srbská strana v Macedónsku a Strana úplnej emancipácie
Rómov. Albánske menšinové strany v koalíciách s mainstreamovými stranami nekandidovali.
Tabuľka č.4 - Národnostné menšiny v Severnom Macedónsku a ich reprezentácia
v parlamente
Národnostná
menšina
Albánci
Turci
Rómovia
Srbi
Bosniaci
Celkom
Zdroj: autor

Podiel z
populácie
25,2%
3,9%
2,7%
1,8%
0,8%
34,4%

Počet kresiel
v parlamente
(celkom 120)
18
2
2
2
1
25

Podiel na
parlamentnej
reprezentácii
15%
1,66%
1,66%
1,66%
0,83%
20,83%

Miera
zastúpenia
0,60
0,43
0,61
0,92
1,04
0,72

3.5.4 Kontextualizácia reprezentácie národnostných menšín
Z hľadiska výberu volebného systému a jeho efektivity na reprezentáciu národnostných
menšín v parlamente je Macedónsko nepochybne zaujímavým príkladom (Wagner, 2013).
Podľa Duergerových zákonov väčšinový volebný systém smeruje k vytvoreniu bipartistického
politického systému a k vylúčeniu menšín a malých strán z reprezentácie (Chytilek et.kol.,
2009:53), no v prípade Macedónska sa tento systém nestihol etablovať a obe volebné obdobia,
v ktorých bol väčšinový systém použitý, sa vyznačujú multipartistickým výsledným zložením
parlamentu.
Aj keď Friedman (2005:390) prichádza k záveru, že pod vplyvom PR v roku 2002
získali albánske politické strany väčší podiel kresiel ako hlasov a umožnil albánskej menšine
zvýšiť podiel svojich zastupiteľov v parlamente, zatiaľ čo predchádzajúci systém „prvého
v cieli“ túto reprezentáciu redukoval (2005:392), Wagner (2013) mu odporuje, že PR nemusí
byť pre menšiny nevyhnutne výhodný, pokiaľ sú geograficky koncentrované na jednom území.
Reprezentácia etnických Albáncov v parlamente sa rovnako ako vo volebných obdobiach 1990,
1994 a 1998 aj po roku 2002 udržiavala nad hranicou 20% parlamentu pre albánskych
zastupiteľov24 (Wagner, 2013).
Od roku 2002 však nesporne vzrástla reprezentácia tých národnostných menšín, ktoré
24

Pokiaľ počítame aj so zvolenými nezávislými albánskymi kandidátmi.
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aj napriek tomu, že sú teritoriálne orientované, netvoria ani na lokálnej úrovni väčšinu. Rovnako
je to i v prípade rómskej menšiny, ktorá tvorí výnimku a nie je koncentrovaná na jednom
určitom území Macedónska. Pre kandidátov týchto menšín bolo za podmienok väčšinového
volebného systému takmer nemožné získať v parlamente mandát (Wagner, 2013).
Vďaka väčším volebným obvodom a absencii volebnej klauzule získali aj menej
početné národnostné menšiny možnosť získať svojho zastupiteľa v parlamente. Pri tvorbe
volebných obvodov je nevyhnutne dôležitý aj faktor národnostného zloženia obyvateľstva
v obvode. Obvody 3 a 4 sú národnostne zložené takmer výlučne z Macedóncov, v obvodoch 1
a 5 už majú síce prevahu, no ich národnostná dominancia nie je ani zďaleka taká výrazná ako
v prípade obvodov 3 a 4. Obvod 6 pozostáva z dominujúceho albánskeho obyvateľstva, zatiaľ
čo Obvod 2 je etnicky pomerne vyrovnaný, žije tu taktiež početná skupina rómskeho a srbského
obyvateľstva. Veľkosť a etnická kompozícia volebného obvodu sú teda taktiež výraznými
faktormi proporčného výsledku reprezentácie (Berisha, 2016).
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3.6 Slovinsko
Slovinský právny system upatňuje pomerne úzku definíciu národnostnej menšiny. Ústava
Republiky Slovinsko v článkoch 5,11, 64 a 65 totiž garantuje ochranu práv autochtónnym
talianskym a maďarským národnostným komunitám, pričom podobný status pripisuje aj
rómskej menšine, no opomína ďalšie národnostné menšiny žijúce na území Slovinska,
z najvýznamnejších napríklad Chorvátov a Srbov.
Na základe Capotortiho definície však nebude skúmaná len reprezentácia talianskej,
maďarskej a rómskej národnostnej menšiny, ale taktiež reprezentácia tzv „nových“ menšín
žijúcich na území Slovinska, a to najmä početnejších Srbov, Chorvátov a Bosniakov.

3.6.1 Volebný systém
Najvyšší legislatívny orgán Slovinska pozostáva z dvoch komôr: Národného
zhromaždenia (Državni zbor) a Národnej rady25 (Ústava republiky Slovinsko, 1991).
Podľa Zákona o voľbách do Národného zhromaždenia je 88 zastupiteľov volených
pomerným volebným systémom. Pre voľbu poslancov NZ je sformovaných 8 približne rovnako
veľkých volebných obvodov26, v každom sa volí 11 poslancov. Kreslá sú prerozdeľované
pomocou d´Hondtovej metódy a uzatváracia klauzula je stanovená na 4% (Zákon o voľbách do
Národného zhromaždenia, článok 92, 2006).

3.6.2 Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín
Zostávajúci dvaja členovia NZ sú volení talianskou a maďarskou národnostnou
menšinou, každá si volí vlastného kandidáta. Pre voľbu týchto zastupiteľov je vytvorený
špeciálny volebný obvod na územiach, ktoré sú osídlené maďarskou a talianskou národnostnou
menšinou (Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia, článok 20, 2006).
Registrácia voličov je v prípade národnostných menšín aktívna s trvalou registráciou.
Volič, ktorý prekročil vek 18 rokov a chce byť zaradený na menšinovú voličskú listinu, si musí
o pridanie požiadať a splniť podmienky zahŕňajúce udržiavania kultúry a jazyka komunity,
dlhodobé spojenie s príslušnou komunitou a pod. (OSCE/ODIHR, 2018)
25

Horná komora Slovinského parlamentu - Národná rada - je volená nepriamo a je reprezentatívnym telesom
socio-ekonomických, profesionálnych, a lokálnych záujmov s predpísanou štruktúrou založenou na profesionálnej
príslušnosti (článok 96, Ústava Rebupliky Slovinsko, 1991), preto bude skúmaným prípadom výlučne
reprezentácia národnostných menšín v dolnej komore Slovinského parlamentu, teda v Národnom zhromaždení.
26
Podľa počtu obyvateľov.
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Menšinoví zastupitelia sú volení prostredníctvom Bordovej metódy tzn. alternatívneho
hlasovania. Kandidát, ktorý získa po prepočte najvyšší počet bodov, získava mandát (Zákon
o voľbách do Národného zhromaždenia, článok 95, 2006).
Autochtónnym menšinám je v parlamentných voľbách garantované dvojité volebné
právo. Jeden hlas členovia príslušnej menšiny odovzdávajú kandidátovi na poslanca za
príslušnú národnostnú menšinu, druhý hlas odovzdávajú strane alebo kandidátovi na riadnej
kandidátnej listine (Petričušić, 2004).

3.6.3 Aktuálna reprezentácia národnostných menšín
Slovinsko zastáva medzi štátmi vzniknuvšími po rozpade Juhoslávie výnimočné
postavenie – jedná sa totiž o jeden z etnicky najhomogénnejších27. Aj napriek relatívnej
etnickej homogenite v porovnaní s ostatnými štátmi bývalej Juhoslávie sa slovinský právny
systéme vyrovnáva nielen s prítomnosťou „nových“ menšín, ale aj s tými, ktoré sú definované
svojou historickou prítomnosťou na území Slovinska. Tieto menšiny definuje slovinská ústava
ako menšiny historické či autochtónne. Jedná sa o menšinu Talianov a Maďarov žijúcu na
tomto území (článok 5, Ústava Republiky Slovinsko, 1991).
Spomedzi menšín definovaných ako autochtónne je maďarská menšina početne
dominujúcou. V roku 2002 sa v sčítaní obyvateľstva prihlásilo k maďarskej národnosti 6 243
obyvateľov Slovinska, čo činí 0,32% celkovej populácie Slovinska. Väčšina príslušníkov
maďarskej národnostnej menšiny obýva regióny Hodoš, Moravske Toplice, Šalovci, Lendava
a Dobrovnik na severe územia na hranici s Maďarskom (SI-STAT, 2002).
Na voličskej listine maďarskej menšiny bolo zapísaných 5 962 voličov, hlasovalo 3 043
voličov (Zapisnik o ugotoviti izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike
Slovenije, 2018).
Taliani sú minoritou menšou ako Maďari, no proporčne užívajú najvyššiu mieru
pozitívnej diskriminácie (Petričušić, 2004). V roku 2002 sa k talianskej národnosti prihlásilo
2258 obyvateľov Slovinska, tzn. 0,11% populácie. Talianska národnostná menšina je
geograficky sústredená v troch pobrežných regiónoch Koper, Izola a Piran na hranici
s Talianskom (SI-STAT, 2002).
Podobne ako v prípade maďarskej menšiny, aj v talianskom prípade je vytvorená
špeciálna listina voličov, ktorí chcú voliť svojho menšinového kandidáta. Pre voľby v roku

Podľa sčítania obyvateľstva tvoria Slovinci 83,06% populácie s prihliadnutím na to, že až 8,9% populácie svoju
národnostnú príslušnosť neoznačilo (SI-STAT, 2002).
27
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2018 bolo zapísaných na talianskej voličskej listine 2 727 talianskych voličov, z čoho hlasovalo
1 486 (Zapisnik o ugotoviti izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike
Slovenije, 2018).
Nezanedbateľnú a početne Talianov a Maďarov prevyšujúcu zložku obyvateľstva však
tvoria srbská (1,98%), chorvátska (1,81%) a bosenská (1,01%) a ďalšie „nové“ menšiny (SISTAT, 2002). Tieto menšiny nie sú považované za autochtónne aj napriek tomu, že menšina
Srbov, Chorvátov a početne menšia skupina Nemcov (0,03%) obýva teritórium Slovinska
niekoľko storočí (Mekina, 2001).
Príslušníkom týchto menšín je garantovaná individuálna právna ochrana, v Ústave sú
podporení článkami 61 a 62 (Constitution of the Republic of Slovenia, ), avšak ich kolektívne
práva nie sú upravené zákonom. Ústava ich ako skupinovú entitu neuznáva (Kralj, 2009).
V súčasnosti nie sú v parlamente reprezentované žiadnou menšinovou stranou alebo
menšinovým nezávislým poslancom (Državni zbor republiky Slovenije, 2019).
Rómska menšina tvorí 0,17% populácie (SI-STAT, 2002). Na rozdiel od talianskej
a maďarskej národnostnej menšiny im nie sú zo zákona garantované kreslá v parlamente
(Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia, 2006).
Tabuľka č.5 - Národnostné menšiny v Slovinsku a ich reprezentácia v parlamente
Národnostná
menšina
Maďari
Taliani
Rómovia
Srbi
Chorváti
Bosniaci
Celkom
Zdroj: autor

Podiel z
populácie
0,32%
0,11%
0,17%
1,98%
1,81%
1,01%
0,43% (5,4%)

Počet kresiel
v parlamente
(celkom 90)
1
1
2

Podiel na
parlamentnej
reprezentácii
1,11%
1,11%
2,22%

Miera
zastúpenia
3,47
10,09
0
0
0
0
2,26

3.6.4 Kontextualizácia reprezentácie národnostných menšín
Slovinská ústava rozlišuje dva typy menšín, a to 1) autochtónne menšiny (Maďari,
Taliani); 2) etnické, ktoré užívajú podobný status ako menšiny autochtónne (Rómovia). Zatiaľ
čo postavenie týchto upravuje článok 64 (autochtónne menšiny) a článok 65 (Rómovia) Ústavy
Republiky Slovinsko (1991), úprava statusu postjuhoslávskych a ostatných menšín v ústavnom
systéme absentuje (Cabada, 2011). Po rozpade Juhoslávie Slovinsko teda pokračovalo
v zaužívanej národnostnej politike (Petričušić, 2004).
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Voči „novým“ menšinám panuje v slovinskej spoločnosti všeobecne negatívna nálada.
Ukrátení sú nielen o politickú reprezentáciu, ale aj rozoznanie skupinových jazykových a
kultúrnych práv (Kralj, 2009). Z uznania ako autochtónne menšiny sú vylúčení aj Srbi
a Chorváti žijúci na území Slovinska po stáročia (Mekina, 2001).
Ani definíciu samotného pojmu „autochtónny“ však v Ústave republiky Slovinsko
nenájdeme. Všeobecne pojem „autochtónna menšina“ definujeme ako menšina historicky
viazaná na územie Slovinskej republiky. Implicitne teda môžeme vyvodiť, že slovinský právny
systém považuje ostatné minority za migrantské, ktoré prišli až v 50.rokoch (Petričušić, 2004).
Princíp afirmatívnej akcie v jednom prípade a jeho odmietnutie v prípade totožnom
(pokiaľ berieme do úvahy Srbov a Chorvátov, ktorí žili na území Slovinska už pred vznikom
Juhoslávie) vytvára medzi postihnutými menšinami pocit krivdy z politickej marginalizáce
a etnickej diskriminácie. Tieto menšiny považujú svoju politickú a sociálnu participáciu
nedostatočnú. V roku 2003 preto príslušníci albánskej, bosniackej, čiernohorskej, chorvátskej,
macedónskej a srbskej menšiny predstavili Národnému zhromaždeniu návrh zmeny Ústavy
Republiky Slovinsko, ktorý by deklaroval ich status národnostných menšín. Tento návrh však
v Národnom zhromaždení nedostal pozitívnu odozvu (Kralj, 2009).
Úprave postavenia Rómov sa venuje článok 65 Ústavy, ktorý hovorí, že „postavenie
a špeciálne práva rómskej komunity žijúcej v Slovinsku by mali byť regulované zákonom“.
Rómovia teda nie sú v ústave zmienení ako národnostná menšina. Legislatíva teda formálne
rozlišuje postavenie Rómov od postavenie autochtónnych národnostných menšín, čím
naznačuje, že považuje Rómov za špecifický fenomén vyžadujúci špecifické riešenia. Zákon
o rómskej etnickej menšine stanovuje, že Rómovia sa odlišujú od väčšiny obyvateľstva svojím
spôsobom života, hodnotami a kultúrou, a z toho dôvodu k nim musí byť pristupované podľa
špeciálnych kritérii28 (Cabada, 2011).
Napriek tomu, že Ústava rozlišuje Rómov ako skupinovú entitu a garantuje ich
kolektívne kultúrne, jazykové a vzdelávacie práva, Rómovia zostávajú na úrovni deskriptívnej
reprezentácie podreprezentovaní. Napriek tomu, že sa Rómom je udelená čiastočná etnická
autonómia a ďalšie rómske záležitosti diskutuje špeciálna vládna komisia, deskriptívny predpis,
vďaka ktorému by sa Rómovia podieľali na legislatívnej moci, neexistuje (Cabada, 2011).
Slovinský právny systém teda pozitívne diskriminuje reprezentáciu tých menšín, ktoré
by za iných okolností nemali šancu prekročiť 4%-nú volebnú klauzulu, no na strane druhej
absenciou akejkoľvek skupinovej úpravy postavenia ostatných menšín diskriminuje
Čo im zároveň z definície národnostnej menšiny, využívanej pre potreby tejto bakalárskej práce, pripisuje status
národnostnej menšiny.
28
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a marginalizuje početné slovinské obyvateľstvo deklarujúce inú národnostnú príslušnosť ako
slovinskú alebo patriacu k autochtónnym menšinám.
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3.7 Srbsko
Republika Srbsko definuje národnostnú menšinu Zákonom o ochrane práv a slobôd
národnostných menšín, prijatým v roku 2002 Národným zhromaždením už neexistujúcej
Zväzovej republiky Juhoslávia. V článku 2 tohto zákona je národnostná menšina definovaná
ako „akákoľvek skupina občanov [Srbska]29 číselne dostatočne reprezentatívna a s dlhodobým
putom na územie tejto republiky. Od väčšiny populácie sa odlišujú na základe spoločných
znakov ako sú jazyk, kultúra, národnostná či etnická príslušnosť, vierovyznanie“.
Pre výskum budem teda za národnostné menšiny považovať komunity „nových“ menšín,
ale aj autochtónne menšiny Maďarov, Valachov, Slovákov atď.

3.7.1 Volebný systém
Srbský parlament nesúci názov Národné zhromaždenie (Narodna skupština, NS)
pozostáva z 250 členov, ktorí sú volení prostredníctvom pomerného volebého systémom
s uzavretými kandidátnymi listinami v celoštátnom volebnom obvode.
Podľa Zákona o voľbe členov parlamentu musí na získanie kresla strana prekročiť
minimálnu hranicu 5% z odovzdaných hlasov. Kreslá v parlamente sú prerozdeľované
pomocou d´Hondtovej formule (článok 81, Zákon o voľbe členov parlamentu, 2000).

3.7.2 Špeciálne opatrenia pre voľbu zastupiteľov národnostných menšín
Tento paragraf predpisujúci minimálne zisk 5% odovzdaných hlasov sa nevzťahuje na
strany a koalície reprezentujúce záujmy národnostných menšín (článok 81, Zákon o voľbe
členov parlamentu, 2000).
Pre menšinové strany taktiež platí, že pre registráciu menšinovej politickej strany je
potrebných 1 000 hlasov namiesto 10 000 (zákon o politických stranách, článok 9). Za
menšinovú je považovaná každá strana, ktorej hlavným cieľom je zastupovať a podporovať
záujmy národnostnej menšiny, rovnako ako chrániť a rozvíjať ich práva (článok 81, Zákon
o voľbe členov parlamentu, 2000).

3.7.3 Aktuálna reprezentácia národnostných menšín
Najpočetnejšiu národnostnú menšinu v Srbsku tvoria Maďari, ktorí tvoria 3,53% srbskej

29

V pôvodnom znení [Zväzovej republiky Juhoslávia]
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populácie. Osídľujú najmä územie Autonómnej krajiny Vojvodina, kde tvoria 13% populácie,
osísdľujú najmä okresy Severný Banát a Severná Bačka (Republički zavod za statistiku, 2011).
V parlamente sú už 5.volebné obdobie30 po sebe reprezentované Alianciou
vojvodinských Maďarov (Savez vojvodjanskih Madjara, SVM). V roku 2016 kandidovali vo
voľbách v koalícii so Demokratickou stranou vojvodinských Maďarov (Demokratska stranska
vojvodjanskih Madjara, DSVM), spolu s ktorou získali 1,50% hlasov a 4 kreslá v parlamente
(Nohlen, Stover, 2010).
Od roku 2000 vykazuje SVM zvyšujúci sa kooperatívny charakter. Napriek tomu, že
požaduje autonómiu ôsmych municipalít na severe Vojvodiny, kde sa sústredí vysoký počet
etnických Maďarov, nikdy nepodporovala secesionistické tendencie (Bochsler, 2012).
Ďalšou početne signifikantnou národnostnou menšinou sú Bosniaci, ktorí tvoria 2,2%
srbskej populácie. Väčšina Bosniakov žije na území srbského Sandžaku, ktorý sa ťahá od hraníc
s Bosnou a Hercegovinou na severe až k hranici s Albánskom a Kosovom na juhu. Bosniaci
tvoria absolútnu väčšinu v troch municipalitách, a to v Novom Pazare, Sjanici a Tutine.
Výrazný počet Bosniakov však obýva aj minucipality Priboj a Nova Varoš (Republički zavod
za statistiku, 2011).
Sandžak je zároveň baštou politických strán bosniackej menšiny, väčšina z nich má
sídlo v Novom Pazare31. V parlamente je táto menšina reprezentovaná Stranou práva
a zmierenia (Stranka pravde i pomirenja, ďalej SPP) predtým známou ako Bosniacká
demokratická únia Sandžaku, ktorá v parlamentných voľbách 2016 získala 0,86% hlasov a 2
kreslá a Stranou demokratickej akcie (Stranka demokratske akcije Sandžaka, SDA), ktorá od
voličov získala 0,80% hlasov a po prepočte 2 kreslá v parlamente.
SDA sa sformovala v roku 1990 ako miestna odnož dominantnej bosniackej politickej
strany v Bosne a Hercegovine. V roku 1995, po neúspešnom referendu o politickej autonómii
Sandžaku a obvinení voči jej predsedovi Sulejmanovi Ugljaninovi zo snahy odtrhnúť územie
Sandžaku od Srbska vykazuje strana umiernenejší charakter (Bochsler, 2012).
Etnickí Albánci tvoria vysoký podiel z obyvateľstva najmä na juhu krajiny v
okolí Preševskej doliny. Podiel tejto menšiny na celkovej populácii je po osamostatnení Kosova
len 0,08% (5 809) (Republički zavod za statistiku, 2011).
Albánci volia takmer výlučne pre etnicky definované strany, do roku 2007 väčšinou
voľby bojkotovali (Bochsler, 2012). V parlamente je menšina reprezentovaná Stranou
Od roku 2008 do 2012 ako súčasť Maďarskej koalície (Nohlen, Stover, 2010: 715-716).
Sídlo tu majú napríklad parlamentné strany Bosniacka demokratická únia Sandžaku (Bošnjačka Demokratska
Zajednica, 2019) a Strana demokratickej akcie Sandžaku (Stranka demokratske akcije Sandžaka, 2019) a ďalšie.
30
31
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demokratickej akcie (Partija za demokratsko delovanje, PDD), ktorá získala v posledných
voľbách 0,43% hlasov a získala 1 mandát (Nohlen, Stover, 2010).
Deskriptívnu reprezentáciu dosiahla v parlamentných voľbách aj početná slovenská
menšina (0,73%; Republički zavod za statistiku, 2011), keď získala Zelená strana (Zelena
stranka, ZES) 1 mandát (0,63% hlasov voličov) (Nohlen, Stover, 2010).
Ako súčasť kandidátnej listiny Demokratickej strany (DS) bol zvolený aj jeden kandidát
Demokratickej aliancie Chorvátov vo Vojvodine (Demokratski savez Hrvata u Vojvodini,
DSHV) (Nohlen, Stover, 2010).
Tabuľka č.6 - Národnostné menšiny v Slovinsku a ich reprezentácia v parlamente
Národnostná
menšina

Podiel z
populácie

Maďari
Bosniaci
Chorváti
Slováci
Albánci
Rómovia
Valasi
Rumuni
Macedónci
Celkom

3,53%
2,02%
0,81%
0,73%
0,08%
2,05%
0,49%
0,41%
0,32%
7,17%
(10,44%)

Počet kresiel
v parlamente
(celkom 250)
4
4
1
1
1
11

Podiel na
parlamentnej
reprezentácii
1,6%
1,6%
0,4%
0,4%
0,4%
4,4%

Miera
zastúpenia
0,45
0,79
0,49
0,55
5
0
0
0
0
0,81

Zdroj: autor

3.7.4 Kontextualizácia reprezentácie národnostných menšín
V roku 2003 kandidovala väčšina menšinových strán pod záštitou koalície Spolu za
toleranciu (Zajedno za toleranciju, ZZT). Súčasťou koalície boli Aliancia vojvodinských
Maďarov, Sandžacká demokratická strana, Občianske hnutie vojvodinských Maďarov,
Demokratická strana srbských Rómov, Strana za Sandžak a mnohé ďalšie chorvátske, rómske
a bulharské menšinové strany (Nohlen, Stover, 2010: 715). Tejto koalícii sa však s podielom
4,3% hlasov nepodarilo prekonať uzatváraciu klauzulu, čoho výsledkom bola minimálna
reprezentácia národnostných menšín na parlamentnej úrovni (Bochsler, 2010).
V roku 2007 kandidovali menšinové politické strany za nových podmienok zrušenej
5%-nej klauzule. V týchto voľbách získala 3 kreslá Aliancia vojvodinských Maďaravo pri zisku
1,30% hlasov, 2 kreslá Listina za Sandžak so ziskom 0,84% hlasov, 1 kreslo Rómska únia
Srbska so ziskom 0,42%, 1 kreslo Albánska koalícia z Preševskej doliny s 0,42% hlasom a 1
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kreslo Rómska strana so ziskom 0,36%. Národnostné menšiny získali v srbskom parlamente
dokopy 8 kresiel z 250 (Nohlen, Stover, 2010: 715).
V posledných parlamentných voľbách sa všetky menšinové strany i koalície pohybovali
pod hranicou volebnej klauzule platnej pre mainstreamové strany. Okrem faktu, že zrušenie
volebnej klauzule pozitívne ovplyvnilo reprezentáciu národnostných menšín, taktiež prilákala
k volebným urnám albánskych voličov, ktorý do úpravy volebného zákona prevažne voľby
bojkotovali (Bochsler, 2012).
Na základe týchto dát je možné prísť k záveru, že vďaka afirmatívnej postupu, ktorý
udeľuje menšinovým stranám výnimku z volebnej klauzuly, mal pozitívny dopad na
deskriptívnu reprezentáciu národnostných menšín. Vďaka udelenej výnimke z uzatváracej
klauzule sú tak aj menšinové politické strany, menšie a zamerané na jednu problematiku,
schopné reprezentovať svoje záujmy na pôde parlamentu (Reynolds, 2006).
Do roku 2003 menšinové strany často vstupovali do koalícii buď s ostatnými
menšinovými stranami alebo so stranami mainstreamovými. VMSZ a SDP boli napríklad
členmi kandidátky Demokratickej opozície Srbska a po jej rozpade kandidovali poslanci
Koalície za Sandžak na kandidátnej listine jednej z nástupníckych koalícii pod taktovkou
Demokratickej strany (OSCE/ODIHR, 2004). Od roku 2007 sa mnohé menšinové strany
rozhodli kandidovať samostatne.
Dodatok Zákona o voľbe členov parlamentu nastavuje rovnaké práva pre všetky strany
národnostných menšín, ďalej pre ne platia prostriedky volebného systému (pomerný systém,
jeden volebný obvod, d´Hondtova formula) ako na mainstreamové politické strany. Vďaka
tomu sa medzi jednotlivými menšinovými etnickými komunitami nevytvára „dvojitý meter“
(Vuković-Ćasalan, 2017) a zároveň je im umožnené získať mandáty úmerne a férovo k zisku
voličských hlasov (Lijphart, 1994: 140-141).
Vďaka pomerný volebnému systému s celoštátnym obvodom (Lijphart:1994) je aj
rómska menšina, roztrúsená po území Srbska, schopná zvoliť si svojho vlastného zastupiteľa.
Napriek vysokému počtu strán registrovaných ako strana národnostnej menšiny, len
strany zastupujúce tie najpočetnejšie sú schopné reprezentovať záujmy národnostných menšín
v srbskom parlamente (Zuber, 2011). Ostatné menšinové strany sú menšie a sústredia sa
prevažne na lokálnu politiku, kreslá získali len výnimočne (Bochsler, 2012).
Ďalšie národnostné menšiny, ako sú Rómovia (2,05%), Valasi (0,49%), Macedónci
(0,32%) a Rumuni (0,41%) (Republički zavod za statistiku, 2011), však zostávajú bez svojho
zastupiteľa. Pocitom vylúčenia ako následku podreprezentácie trpí hlavne početná rómska
komunita, považovaná za najdiskriminovanejšiu etnickú skupinu, žijúcu na pokraji trvalej
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chudoby (Gojković, 2009). Zastupitelia tejto menšiny boli v parlamente prítomní v rokoch
2007-2008. Odvtedy rómske menšinové strany vo voľbách nekandidujú.
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4 Komparácia
Cieľom tejto kapitoly je porovnať výsledky empirického výskumu reprezentácie
národnostných menšín v parlamentoch jednotlivých postjuhoslávskych krajín, počnúc
komparáciou metód (volebných systémov a špeciálnych opatrení), pod vplyvom ktorých majú
národnostné menšiny možnosť zvoliť menšinového zastupiteľa v parlamente. Ďalej bude
porovnaný vplyv týchto metód na výsledné zastúpenie národnostných menšín v parlamente,
tzn. či má daná metóda tendenciu menšiny podreprezentovať alebo nadreprezentovať v pomere
k podielu národnostnej menšiny z populácie.
Podmienky, za ktorých sú volení zástupcovia národnostných menšín sa v jednotlivých
štátoch výrazne odlišujú. V niektorých štátoch, ako sú Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo,
Slovinsko a Srbsko sú uplatňované prostriedky afirmatívnej akcie, zatiaľ čo Bosna
a Hercegovina a Severné Macedónsko neprijímajú pre voľby zastupiteľov národnostných
menšín žiadne špeciálne prostriedky.
V prípade Srbska a Čiernej Hory platí pre národnostné menšiny afirmatívna akcia
v podobe zníženej volebnej klauzuly. Oproti volebnej klauzule 3% stanovej pre mainsteamové
politické strany platí pre strany a kandidátne listiny národnostných menšín jej zníženie na
hodnotu 0,7% odovzdaných hlasov, s výnimkou pre chorvátsku menšinu, pre ktorú platí
klauzula 0,35% odovzdaných hlasov. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá
zvýhodňovala najmä albánsku menšinu, v súčasnosti v parlamente aktívne participujú okrem
Albáncov aj Srbi, Bosniaci či Chorváti. Zmena volebného zákona teda pozitívne ovplyvnila
mieru reprezentatívnosti parlamentu v pomere k etnickému zloženiu obyvateľstva, no napriek
tomu zostáva naďalej marginalizovaná rómska národnostná menšina, ktorej záujmy nie sú na
štátnej úrovni reprezentované žiadnou politickou stranou. Šancu na úspech má taktiež len
menšinová strana, ktorá presiahla podiel 0,7% odovzdaných hlasov ako prvá, ostatné strany
zastupujúce záujmy rovnakej národnostnej menšiny sú z reprezentácie vylúčené, aj keď získali
viac ako 0,7% hlasov.
V prípade Srbska platila rovnaká uzatváracia klauzula 5% ako v súčasnosti platí pre
mainstreamové strany odovzdaných hlasov. V roku 2003 boli prijaté prostriedky afirmatívnej
akcie, ktoré túto klauzulu v prípade strán a koalícii reprezentujúcich záujmy národnostných
menšín zrušili. Zrušenie volebnej klauzuly pre menšinové strany a koalície malo pozitívny efekt
na ich deskriptívnu reprezentáciu, v parlamente je reprezentovaná menšina maďarská,
bosniacka, albánska i slovenská. Podobne ako v prípade Čiernej Hory, menšinové strany by
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neboli schopné prekonať klauzulu stanovenú pre mainsteamové politické strany, čím by sa ich
deskriptívna reprezentácia výrazne obmedzila. Na rozdiel od prípadu Čiernej Hory však
pozorujeme, že záujmy jednej národnostnej menšiny môže reprezentovať aj viacero strán.
V oboch prípadoch, v ktorých bola znížená volebná klauzula pre vstup menšinových
strán do parlamentu, sa výsledky afirmatívnej akcie prejavili pozitívne a navýšila sa počet
zastupiteľov národnostných menšín i počet menšín, ktoré majú vlastnú parlamentnú
reprezentáciu. Na rozdiel od prípadu Čiernej Hory môže výnimka platná pre všetky menšinové
strany viesť v Srbsku k roztriešteniu hlasov menšinových voličov medzi viacero strán
zastávajúcich záujmy rovnakej národnostnej menšiny, ako je tomu v prípade bosniackych SPP
a SDA.
V oboch prípadoch však zostávajú určité národnostné menšiny marginalizované, a to
najmä kvôli nízkemu počtu príslušníkov národnostnej menšiny a neschopnosti sformovať
úspešnú politickú stranu na štátnej úrovni. Výnimkou sú Rómovia, ktorí v príslušných štátoch
tvoria pomerne vysoký podiel na obyvateľstve32, no z politického života zostávajú vylúčení
keďže v parlamentných voľbách v roku 2016 v Srbsku ani v Čiernej Hore nekandidovala
žiadna rómska etnická strana.
Ďalším prostriedkom afirmatívnej akcie, ktorý uľahčuje dosiahnutie deskriptívnej
reprezentácie národnostných menšín je vyhradenie kresiel pre ich zastupiteľov. Takúto politiku
voči národnostným menšinám uplatňujú Chorvátsko, Kosovo a Slovinsko.
Kosovo vyhradzuje v parlamente 20 kresiel 7 národnostným menšinám podľa ich
podielu na populácii. Vďaka rezervovaným kreslám v parlamente sú reprezentované aj menej
početné národnostné menšiny, rovnako ako je tomu v prípade Chorvátska a Slovinska. Na
rozdiel od zníženej volebnej klauzule majú šancu aj nezávislí kandidáti malých národnostných
menšín.
V Chorvátsku je národnostným menšinám v parlamente vyhradených 8 kresiel, ktoré sú
určené pre zastupiteľov až 21 národnostných menšín. Jeden zastupiteľ tak eventuálne
reprezentuje záujmy až 12 menej početných menšín. Keďže jeden zastupiteľ reprezentuje
záujmy vikacerých národnostných menšín, logicky môžeme odvodiť, že takýto zastupiteľ
čiastočne predstavuje substantívny prístup k reprezentácii, keďže sa môže hlásiť len k jednej
národnostnej menšine.
V prípade Slovinska sú úpravy zabezečujúce reprezentáciu národnostných menšín
v porovnaní s Chorvátskom a Kosovom značne obmedzené, afirmatívna akcia, rovnako ako

32

V Srbsku tvoria Rómovia 2,05% populácie, v Čiernej Hore 1,01%.
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rozoznanie statusu národnostnej menšiny, sa týka len málo početnej autochtónnej maďarskej
a talianskej menšiny. Kvôli absentujúcej afirmatívnej akcii v prípade „nových“ národnostných
menšín a rómskej komuniy zostávajú ostatné menšiny vylúčené z parlamentnej reprezentácie.
Strany srbskej, bosniackej a chorvátskej komunity neboli schopné vo voľbách v roku 2018
prekonať stanovenú uzatváraciu klauzulu. Rovnako podreprezentovaná zostáva aj rómska
komunita. Napriek tomu že je jej priznaný podobný právny status ako autochtónnym menšinám
a ich práva sú upravované s prihliadnutím na jej predpokladanú marginalizáciu, jej deskriptívny
reprezentant v parlamente chýba.
Napriek tomu, že Severné Macedónsko neprijalo žiadne prostriedky afirmatívnej akcie
týkajúce sa národnostných menšín, cieľom volebného systému samotného – pomerný bez
minimálnej uzatváracej klauzule – je uľahčiť národnostným menšinám zisk deskriptívneho
mandátu. Na základe predchádzajúceho väčšinového a zmiešaného volebného systému si bola
schopná zabezpečiť reprezentáciu len početná albánska národnostná menšina, po implementácii
pomerného volebného systému však deskriptívny mandát dosiahli aj menej početné
národnostné menšiny ako Turci, Rómovia, Srbi alebo Bosniaci.
V Bosne a Hercegovine nie sú na federálne úrovni prijaté žiadne prostriedky
afirmatívnej akcie, rovnako ako v prípade Severného Macedónska, avšak volebný systém, ktorý
v prípade dolnej komory vytvára obvody zložené vždy z majority jedného z konštitutívnych
národov, výrazne sťažuje možnosti národnostných menšín v oblasti reprezentácie. Národnostné
menšiny zároveň nie sú schopné prekročiť 3 % volebnú klauzulu. Výsledkom je, že deskriptívna
reprezentácia tzv. “ostatných“ v SR BaH absentuje. Z reprezentácie v Snemovni národov BaH
sú „ostatní“ a priori vylúčení, uprednostnené je etnické právo na reprezentáciu konštitutívnych
národov.
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Tabuľka č.7 – Volebné systémy a špeciálne úpravy volebného systému
Štát

Volebný systém

Bosna
a Hercegovina

Pomerný

Uzatváracia
Špeciálne
klauzula
prostriedky platné
pre voľbu
zastupiteľov NM

Miera
zastúpenia

3%

-

0

3%

Znížená volebná
klauzula

0,43

5%

Rezervované kreslá

1,24

Chorvátsko

Pomerný
s celoštátnym
volebným
obvodom
Pomerný s

Kosovo

Pomerný

5%

Rezervované kreslá

1,45

Severné
Macedónsko
Slovinsko

Pomerný

-

-

0,72

Pomerný

4%

Rezervované kreslá

2,26

Srbsko

Pomerný

5%

Znížená volebná
klauzula

0,81

Čierna Hora

Zdroj: autor
Ako môžeme vidieť v Tabuľke č.7, štáty, ktoré využívajú ako prostriedok afirmatícnej
akcie rezervované kreslá v parlamente majú tendenciu národnostné menšiny skôr
nadreprezentovať ako podreprezentovať. V prípade absencie akejkoľvek afirmatívnej akcie
v kombinácii s vysokou volebnou klauzulou dochádza k situácii, kedy môže dôjsť k vylúčeniu
zastupiteľov národnostných menšín z reprezentácie.
V prípade, že dochádza k prispôsobeniu volebného systému pre potreby heterogénnej
spoločnosti, ako je to v Severnom Macedónsku, kde nie je normatívne daná uzatváracia
klauzula a menšinové strany musia prekonať len prirodzený prah, národnostné menšiny sú
schopné získať podobný počet zastupiteľov ako národnostné menšiny v štátoch, ktoré znížili
pre menšinové strany a kandidátov volebnú klauzulu.
V prípade Čiernej Hory a Srbska pozorujeme napriek rovnakému prostriedku
afirmatívnej akcie pomerne odlišné hodnoty miery zastúpenia. Srbská miera zastúpenia sa skôr
blíži hodnote miery zastúpenia v Severnom Macedónsku, ktoré aj keď neprijíma prostriedky
afirmatívnej akcie, zastupitelia menšín získavajú kreslo de facto rovnakým spôsobom.
V prípade Čiernej Hory je však nastavená volebná klauzula na úrovni 0,7%, resp. 0,35%, a to
len pre tie strany, ktoré ju prekonali s najvyššími počtom hlasom spomedzi strán jednej
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národnostnej menšiny. Ostatné menšina, aj keď len s malým rozdielom hlasov oproti strane,
ktorá získala kreslá, sa tak stáva neúspešnou a jej hlasy prepadajú. Príslušníci národnostných
menšín v Čiernej Hore často zvyknú hlasovať skôr v prospech neetnických strán, etnické strany
sa tu netešia výraznej popularite, čo sa odráža aj na miere zastúpenia menšinových strán v
parlamente.
Ako ukazuje koeficient miery reprezentácie, nadreprezentácii sa tešia prevažne
národnostné menšiny v štátoch, ktoré sa rozhodli pre afirmatívnu akciu v podobe
rezervovaných kresiel. Menšiny sú tak vo všeobecnosti nadreprezentované v Chorvátsku
a Kosove. Spomedzi krajín, ktoré prijali politiku rezervovaných kresiel, tvorí určitú výnimku
z pravidla Slovinsko. Napriek tomu, že koeficient ukazuje vysokú mieru nadreprezentácie,
menšiny nie sú reprezentované proporčne k podielu z populácie. Toto číslo je výsledkom
vysokej nadreprezentácie autochtónnych menšín, zatiaľ čo početné komunity „nových“ menšín
zostávajú podpreprezentované.
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Záver
Predmetom výskumu tejto bakalárskej práce bola reprezentácia národnostných menšín
v parlamentoch štátov bývalej Juhoslávie, a to najmä z pozície volebného systému a jeho
špeciálnych opatrení, ktoré majú za úlohu reprezentáciu menej početných skupín sprístupniť.
Normatívne pravidlá a ich politické výsledky, tj. reprezentácia menšín v parlamente boli
skúmané na základe teoretických prístupov k reprezentácii, zatiaľ čo status národnostnej
menšiny bol jednotlivým skupinám pripísaný na základe predom určených kritérii. Rovnako
boli skúmané aj volebné systémy a ich špeciálne opatrenia, ktorých predpokladaný účinok na
výslednú podobu reprezentácie bol stanovený v 1.kapitole Teoretické prístupy.
V empirickej časti boli popísané a analyzované jednotlivé mechanizmy volebného
systému a ich dopady na podobu reprezentácie národnostných menšín v parlamentoch štátov
bývalej Juhoslávie, ktoré boli v nasledujúcej kapitole následne porovnané v kontexte skúmanej
oblasti ako celku.
Výskum jednotlivých prípadov preukázal, že rozdielne špeciálne úpravy volebného
systému majú rozdielny vplyv na výslednú reprezentáciu národnostných menšín. Zatiaľ čo
znížená volebná klauzula síce umožní získať mandát za pomerne férových podmienok
politickej súťaže, vylúči a priori menšiny, ktoré sú príliš malé na to, aby sformovali vlastné
politické hnutie na štátnej úrovni alebo prekonali prirodzený prah. Odporúčanou výnimkou pre
strany a kandidátov národnostných menšín je úplné zrušenie volebnej klauzule, ako je tomu
v prípade Srbska a de facto aj Severného Macedónska. Vďaka tomuto systému však môže
dochádzať k štepeniu hlasov príslušníkov národnostnej menšiny medzi viacero politických
strán reprezentujúcich podobné záujmy v omnoho vyššej miere, ako je tomu v prípade
afirmatívnej akcie využívanej v Čiernej Hore.
Rezervované kreslá na druhej strane umožnia aj reprezentáciu menej početných menšín,
ktoré by boli za iných okolností z politickej reprezentácie vylúčené a marginalizované. Tento
prostriedok afirmatívnej akcie taktiež vykazuje na základe miery zastúpenia najvyššiu mieru
nadreprezentácie. Zatiaľ čo znížená volebná klauzula zabezpečuje reprezentáciu prevažne
početnejším národnostným menšinám, jediným prostriedkom pre zabezpečenie reprezentácie
malých národnostných menšín je metóda rezervovaných kresiel.
Na základe komparácie úprav volebného systému, resp. jeho špeciálnych prostriedkov
a ich vplyvu na výslednú deskriptívnu reprezentáciu národnostných menšín je možné
skonštatovať, že je pre menšiny vhodné prijať buď prostriedky afirmatívnej akcie alebo znížiť
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volebnú klauzulu na takú úroveň, akú majú šancu prekonať aj menej početné národnostné
menšiny. V prípade Bosny a Hercegoviny, kde tieto špeciálne opatrenia pri voľbe zastupiteľov
do Snemovne reprezentantov BaH absentujú a volebnú klauzulu nemajú menej početné
národnostné menšiny šancu prekonať, môžeme pozorovať výraznú podreprezentáciu
národnostných menšín na úkor nacionalistických strán konštitutívnych národov. V prípade SN
BaH je reprezentácia národnostných menšín a priori vylúčená, Bosna a Hercegovina tak na
rozdiel od ostatných štátov skúmanej oblasti v stanovení systému, ktorý bude proporcionálne
zrkadliť etnické zloženie populácie, výrazne zaostáva.
Táto bakalárska práca skúmala deskriptívnu reprezentáciu národnostných menšín
v parlamentoch krajín bývalej Juhoslávie, no pre pochopenie celkového obrazu o presadzovaní
menšinových záujmov je výskum deskriptívnej reprezentácie zďaleka nedostačujúci. Ďalším
prístupom, ktorý sa ponúka pre lepšie pochopenie tejto problematiky, je analýza z pozície
substantívneho prístupu, ktorý by poskytol hlbší pohľad na reálne plnenie záväzkov voči svojim
národnostným záujmom k či presadzovanie menšinových záujmov z pozície neetnických strán.
Parlamentná reprezentácia taktiež nie je jediným kľúčom k presadeniu menšinových
záujmov. Podľa Lijpharta (2004) je okrem reprezentácie menšín v parlamente vyžadovaná aj
autonómia

etnických skupín v oblasti kultúry, vzdelávania a jazyka či spoluúčasť

národnostných menšín vo vláde. Dôležitá je taktiež reprezentácia menšín na lokálnej úrovni,
v štátnej správe, súdnictve a pod. Reprezentácia národnostných menšín teda zostáva naďalej
komplexným problémom bez jednoznačného riešenia.
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