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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o situácii žien v severnej Afrike
(2012/2102(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 5 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ) a na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na strategické partnerstvo Afriky a EÚ – spoločnú stratégiu EÚ a Afriky,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 s názvom Stratégia rovnosti žien 
a mužov: 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

– so zreteľom na spoločné oznámenia Komisie a vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky 
Komisie nazvané Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným 
Stredozemím (COM(2011)0200), Nová reakcia na meniace sa susedstvo 
(COM(2011)0303) a Uplatňovanie novej európskej susedskej politiky (COM(2012)0014),

– so zreteľom na tematické a geografické finančné nástroje Komisie týkajúce 
sa demokratizácie a ľudských práv (napr. európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva 
a nástroj európskeho susedstva a partnerstva),

– so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 zameranú na odstránenie obchodovania 
s ľuďmi (COM(2012)0286),

– so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy s názvom Rovnosť 
medzi ženami a mužmi: podmienka úspechu Arabskej jari1,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (CEDAW) z 18. decembra 1979 a Dohovor Organizácie Spojených 
národov o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

– so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 
v Pekingu, na deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a na následné záverečné 
dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005 a 2. marca 2010 na osobitných 
zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10 a Peking +15, ktoré sa týkajú ďalších opatrení 
a iniciatív na uplatňovanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

– so zreteľom na Protokol o právach žien v Afrike pripojený k Africkej charte ľudských 
práv a práv národov,

– so zreteľom na činnosť Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, 

– so zreteľom na spoločný regionálny program Komisie a OSN Ženy určený pre južné 

                                               
1 Uznesenie č. 1873 (2012) prijaté parlamentným zhromaždením 24. apríla 2012 (13. zasadnutie).
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Stredozemie s názvom Krok vpred pre ženy,

– so zreteľom na správu Rozvojového programu OSN o ľudskom rozvoji v arabských 
štátoch z roku 2005 s názvom Smerom k lepšiemu postaveniu žien v arabskom svete a na 
správu z roku 2009 s názvom Výzvy v oblasti ľudskej bezpečnosti v arabskom regióne, 
a najmä na jej kapitolu o osobnej neistote zraniteľných skupín,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o situácii v Egypte1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2011 o južnom susedstve a najmä o Líbyi2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o revízii južnej dimenzie európskej 
susedskej politiky3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii – 20114, 

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 29. marca 2012 k postupu prípadného založenia 
európskej nadácie pre demokraciu (EED)5,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
rozvoj (A7-0000/2012),

A. keďže mnohé ženy, najmä mladé ženy, sa zapojili vo veľkej miere do Arabskej jari 
v severnej Afrike (v Egypte, Líbyi, Tunisku, Maroku) a zúčastňovali sa už od začiatku na 
demonštráciách a voľbách a aktívne sa zapájali okrem iného do činností občianskej 
spoločnosti, aktivít sociálnych médií a do blogovania, a preto boli a aj naďalej sú 
kľúčovými aktérmi demokratických zmien vo svojich krajinách;

B. keďže v týchto krajinách dochádza k prechodu k demokracii a k zmene a prepracovaniu 
ústav, do čoho sú aktívne a stále zapájané ženy – poslankyne; keďže výsledok tohto 
procesu ovplyvní uplatňovanie demokracie a dodržiavanie základných práv a slobôd 
v týchto krajinách a bude mať dosah na postavenie žien;

C. keďže ženy v týchto krajinách získali za posledné desaťročia väčšie zastúpenie, hoci 
nerovnomerné, vo vyššom vzdelávaní, v organizáciách občianskej spoločnosti, podnikoch 
a inštitúciách, a to i napriek tomu, že za diktátorských a paternalistických režimov bolo 
účinné uplatňovanie práv obmedzené a účasť žien podliehala rôznym podmienkam;

D. keďže práva žien predstavujú v súčasnom politickom procese jednu z najdiskutovanejších 
otázok a sú najvýznamnejším záujmom žien, pretože im hrozí odpor a zastrašovanie, čo 
môže oslabiť ich možnosti dosiahnuť cieľ spoločnej demokracie a rovnakého občianskeho 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0064.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0095.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0154.
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0069.
5 Prijaté texty, P7_TA(2012)0113.
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postavenia;

E. keďže jadrom rokovaní o ústave je niekoľko spoločných rodových otázok, ako sú práva 
žien ako súčasť ľudských práv, rovnaké práva a súlad s medzinárodnými dohovormi;

F. keďže zastúpenie žien v politike je v jednotlivých krajinách rozdielne, no stále 
neuspokojivé – najmä na úrovni výkonnej moci – v porovnaní s ich veľkým zapojením sa 
do rôznych povstaleckých hnutí a volieb;

G. keďže obnovená susedská politika EÚ by mala klásť väčší dôraz na rodovú rovnosť 
a poskytovanie podpory občianskej spoločnosti; 

H. keďže jedným z hlavných dôvodov prevratov v tomto regióne bola sociálno-ekonomická 
situácia, najmä vysoká miera nezamestnanosti mladých, spolu s túžbou po právach 
a demokracii;

I. keďže počas povstaní a po nich bolo v celom tomto regióne spáchaných na ženách mnoho 
násilných sexuálnych činov vrátane znásilnení a testov panenstva používaných ako 
prostriedok politického tlaku proti ženám, a to okrem iného aj bezpečnostnými silami; 
keďže extrémistické hnutia uplatňujú čoraz častejšie zastrašovanie založené na pohlaví;

J. keďže situácia migrujúcich žien a detí je ešte kritickejšia vzhľadom na neistotu 
v niektorých častiach tohto regiónu;

K. keďže riziko obchodovania s ľuďmi sa zvyšuje v krajinách v procese prechodu 
k demokracii a v oblastiach, kde sú civilní obyvatelia zasiahnutí konfliktmi alebo kde sa 
nachádza veľa utečencov alebo osôb vysídlených v rámci krajiny, najmä v Líbyi;

L. keďže jednou zo základných otázok predkladanou na rokovaniach o ústave je, či sa má 
islam v ústave vymedziť ako náboženstvo národa alebo štátu, ako napríklad v Tunisku;

M. keďže parlamentný rozmer Únie pre Stredozemie je jedným z najlepších nástrojov 
zákonodarcov na výmenu názorov o všetkých týchto otázkach;

Práva žien

1. vyzýva príslušné orgány týchto krajín, aby do svojich ústav zakotvili zásadu rovnosti 
medzi ženami a mužmi a zákaz všetkých foriem diskriminácie žien a aby upravili všetky 
existujúce právne predpisy diskriminujúce ženy vrátane právnych predpisov týkajúcich sa 
okrem iného manželstva, rozvodu, starostlivosti o dieťa, rodičovských práv, národnosti, 
dedičstva, právnej spôsobilosti v súlade s medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi;

2. vyzýva národné orgány v severnej Afrike, aby v plnej miere uplatňovali CEDAW, 
protokoly k nemu pripojené a všetky medzinárodné dohovory týkajúce sa ľudských práv, 
a teda stiahli všetky výhrady k CEDAW; takisto ich žiada, aby spolupracovali 
s mechanizmami OSN na ochranu práv žien;

3. pripomína otvorenú diskusiu medzi islamskými študentkami zameranú na výklad 
náboženských textov z pohľadu práv žien a rovnosti;
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4. vyzýva krajiny severnej Afriky, aby prijali zákony a konkrétne opatrenia zakazujúce 
všetky formy násilia na ženách vrátane domáceho a sexuálneho násilia a sexuálneho 
obťažovania; víta nedávnu kampaň zameranú proti domácemu násiliu, ktorú začalo 
tuniské ministerstvo pre otázky žien a rodiny;

5. zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti beztrestnosti v súvislosti so všetkými násilnými 
činmi páchanými na ženách, a to zabezpečením účinného vyšetrenia, stíhania a trestania 
takýchto zločinov a úplného prístupu všetkých žien k spravodlivosti; pripomína, že všetky 
subjekty, ktoré tvoria súčasť justičného systému, by mali absolvovať primeranú odbornú 
prípravu v oblasti platných právnych predpisov a zaobchádzania s obeťami takýchto 
zločinov;

6. odsudzuje používanie sexuálneho násilia pred povstaniami, počas nich a po ich skončení 
a jeho neustále využívanie ako formy politického tlaku a zdôrazňuje, že ak nemôže dôjsť 
k žiadnym súdnym opatreniam na vnútroštátnej úrovni, mohol by zakročiť Medzinárodný 
trestný súd;

7. vyzdvihuje tie štáty, ktoré za posledné desaťročia zvýšili zákonný vek dievčat na uzavretie 
manželstva (na 16 rokov v Egypte, na 18 rokov v Maroku a na 20 rokov v Tunisku 
a Líbyi), a odsudzuje všetky pokusy o jeho opätovné zníženie, pretože manželstvá v útlom 
veku nemajú len nepriaznivý vplyv na práva, zdravie a vzdelanie dievčat, ale sú tiež 
príčinou pretrvávania chudoby;

8. zdôrazňuje, že treba zlepšiť prístup žien a dievčat k zdravotným a sociálnym službám, 
najmä čo sa týka zdravia matiek a reprodukčného zdravia;

Účasť žien na rozhodovacom procese

9. zdôrazňuje, že ženy svojou aktívnou účasťou na verejnom živote ako demonštrantky, 
voličky, kandidátky vo voľbách a zvolené zástupkyne poukázali na svoju vôľu získať plné 
občianske práva; preto vyzýva na prijatie všetkých potrebných opatrení vrátane kvót, aby 
sa zabezpečila účasť žien na rozhodovacom procese na všetkých vládnych úrovniach (od 
riadenia na miestnej až po celonárodnú úroveň a od výkonnej až po zákonodarnú moc);

10. podporuje myšlienku mnohých poslankýň, že práva žien a rodová rovnosť by sa lepšie 
zavádzali do právnych predpisov, ak by sa zriadil ženský výbor alebo osobitný 
parlamentný výbor, ktorý by sa zaoberal touto otázkou a zaistil by uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti v parlamentoch;

11. trvá na tom, že zastúpenie žien by sa malo posilniť na všetkých úrovniach rozhodovacieho 
procesu, najmä v inštitúciách, politických stranách, odborových zväzoch a vo verejnom 
sektore (vrátane súdnictva), a zdôrazňuje, že ženú sú často dostatočne zastúpené 
v množstve odvetví, ale že v nižšej miere zastávajú vysoké pozície, a to sčasti z dôvodu 
tzv. skleného stropu;

Posilnenie postavenia žien

12. vyzdvihuje krajiny ako Tunisko, ktoré zintenzívnili úsilie zamerané na vzdelávanie 
dievčat; napriek tomu opätovne potvrdzuje, že ženám a dievčatám by sa mal poskytnúť 
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lepší prístup k vzdelaniu a najmä k vysokoškolskému vzdelávaniu; poukazuje na to, že 
ešte treba vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom odstrániť negramotnosť žien, napríklad 
v Maroku, a že dôraz by sa mal klásť na odborné vzdelávanie vrátane kurzov na podporu 
digitálnej gramotnosti žien; 

13. zdôrazňuje, že by sa malo vykonať oveľa viac, aby sa zabezpečila ekonomická 
nezávislosť žien a podporila sa ich účasť na ekonomickej činnosti vrátane účasti na 
poľnohospodárstve; domnieva sa, že by sa mala podporiť výmena najlepších postupov na 
regionálnej úrovni medzi podnikateľmi, odborovými zväzmi a občianskou spoločnosťou, 
najmä s cieľom podporiť tie najzraniteľnejšie ženy na vidieku a v chudobných mestských 
oblastiach;

14. odporúča prijať opatrenia na monitorovanie procesu posilňovania postavenia žien, a to aj 
čo sa týka dodržiavania ich práv ako zamestnankýň, najmä v priemyselných odvetviach 
a v sektore služieb, vo vidieckych a priemyselných mestských oblastiach, a presadzovania 
podnikania u žien; 

15. vyjadruje presvedčenie, že mikrofinancovanie je veľmi užitočný nástroj na posilnenie 
postavenia žien, a pripomína, že investovanie do žien často znamená investovanie do 
rodín a spoločenstiev a pomáha odstraňovať chudobu; pripomína, že mikrofinancovanie sa 
netýka len poskytovania úverov, ale zahŕňa aj poskytovanie poradenstva v oblasti 
riadenia, financií a obchodovania;

Európska susedská politika/opatrenia EÚ

16. zdôrazňuje, že základ programu nástroja európskeho susedstva a partnerstva by mali 
tvoriť práva žien, rodová rovnosť a posilňovanie postavenia žien, keďže predstavujú jedny 
z kľúčových ukazovateľov hodnotenia pokroku dosiahnutého v oblasti demokratizácie 
a dodržiavania ľudských práv; domnieva sa, že strategický dokument a národný 
indikatívny program každej krajiny by sa mal v prvom rade zameriavať na rodovú 
rovnosť;

17. domnieva sa, že uplatňovanie práv žien a rodovej rovnosti by sa malo hodnotiť 
v záväzkoch prijatých partnermi v súlade so zásadou obnovenej susedskej politiky „viac 
za viac“;

18. vyzýva osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby venoval osobitnú pozornosť 
právam žien v severnej Afrike;

19. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať účasť žien na volebnom procese; pripomína, že táto 
podpora by sa mala poskytovať prostredníctvom programov pomoci počas celého 
volebného cyklu a jej poskytovanie by mala v prípade potreby dôsledne monitorovať 
volebná pozorovateľská misia EÚ;

20. vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní posudzovaní vplyvu v súvislosti s krajinami, 
s ktorými prebiehajú rokovania o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode, 
zohľadnila možný sociálny dosah takejto dohody a jej potenciálny vplyv na ľudské práva 
a ženy, najmä v neformálnom sektore;
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21. vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet zamestnancov, ktorí sa venujú rodovým otázkam 
v delegáciách EÚ v tomto regióne, a zaručila zapojenie žien a mimovládnych organizácií 
do postupu konzultácií o tvorbe programov;

22. vyzýva Komisiu, aby podporila vytvorenie a financovanie poradenských centier 
a domovov pre ženy, kde ženy môžu získať radu o akejkoľvek otázke – od politických 
práv, cez zdravie a ochranu proti domácemu násiliu až po právne poradenstvo –, keďže 
holistický prístup je nielen užitočný pre ženy, ale je aj diskrétnejší, pokiaľ ide o násilie;

23. pripomína, že z mechanizmu Únie pre Stredozemie by sa mala poskytovať aj podpora 
občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám a ženským organizáciám;

24. vyzýva Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredozemie, aby venovalo každý rok 
v marci jedno zasadnutie situácii žien v tomto regióne;

25. domnieva sa, že v rámci novo vytvorenej Európskej nadácie na podporu demokracie by sa 
mala venovať osobitná pozornosť zapojeniu žien do procesov demokratickej reformy 
v severnej Afrike, a to podporovaním ženských organizácií a projektov v rodovo citlivých 
oblastiach, ako je presadzovanie medzikultúrneho a medzináboženského dialógu, boj proti 
násiliu, tvorba zamestnanosti, podpora účasti na kultúre a v politike, rozširovanie 
rovnakého prístupu žien a dievčat k spravodlivosti, zdravotným službám a vzdelaniu 
a zabraňovanie diskriminácii žien a porušovaniu práv žien alebo ich odstraňovanie;

26. vyzýva Komisiu a členské štáty a najmä koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi, 
aby zohľadnili koordináciu činností vonkajšej politiky EÚ v rámci stratégie EÚ na roky 
2012 – 2016 zameranú na odstránenie obchodovania s ľuďmi;

27. vyzýva Komisiu, aby podporovala projekty žien a posilnila siete žien na univerzitách, 
v médiách, v kultúrnych zoskupeniach, vo filmovom priemysle a v ďalších tvorivých 
odvetviach, a trvá na tom, že je dôležité posilňovať vzťahy v oblasti kultúry medzi oboma 
brehmi Stredozemného mora, a to aj prostredníctvom sociálnych médií, digitálnych 
platforiem a satelitného vysielania;

28. vyzýva Komisiu, aby posilnila výmenné programy v rámci vysokoškolského vzdelávania, 
akými je Erasmus Mundus, a podporovala účasť mladých žien na nich; takisto vyzýva na 
rozvoj medziregionálnej spolupráce medzi regiónmi severného a južného Stredozemia (či 
už prostredníctvom družobných partnerstiev alebo partnerských výmen);

29. víta partnerstvá v oblasti mobility, keďže uľahčujú výmeny a pomáhajú riadiť migráciu 
ľudským a korektným spôsobom;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od konca roka 2010 sa severnou Afrikou a Blízkym východom šírila vlna protestov 
a demonštrácií, ktorá zvnútra zmenila podobu a ráz tohto regiónu. Ženy sa bez ohľadu na 
svoje postavenie v týchto regiónoch aktívne zapájali do demonštrovania, organizovania 
a vedenia hnutí a predstavovali tak popri mužoch kľúčových sprostredkovateľov zmeny. 
V súčasnosti pokračujú v boji za zastúpenie v novo vytvorených zhromaždeniach a vládach 
a za zakotvenie rovnakých práv do nových ústav. 

Tieto revolučné protesty, známe ako Arabská jar, zaznamenali z mnohých dôvodov 
v jednotlivých krajinách rozdielny úspech. Táto správa sa zameriava na štyri krajiny severnej 
Afriky: Egypt, Líbyu, Maroko a Tunisko. Napriek vzájomným rozdielom došlo vo všetkých 
z nich k zmene režimu, voľbám a prepracúvaniu ústavy. 

Cieľom tejto správy je: (1) poukázať na úspechy, ktoré ženy dosiahli v Egypte, Líbyi, Maroku 
a Tunisku; (2) podčiarknuť záväzok žien pôsobiacich v občianskej spoločnosti, 
mimovládnych organizáciách, médiách a politických stranách podporovať prechod 
k demokracii; (3) upozorniť na pretrvávajúce ťažkosti a možné nástrahy, ktorým ženy 
v týchto krajinách pri boji za rovnosť čelia, a to napriek ich zásadnému podielu na úspechu 
ich vlastných demonštrácií; (4) poukázať na to, ako by sa mali využívať nástroje EÚ na 
podporu práv žien a rodovej rovnosti v týchto krajinách v rámci demokratického procesu.

Počas desaťročí, ktoré predchádzali týmto povstaniam, dosiahli ženy v Tunisku a do určitej 
miery i v Egypte, Maroku a Líbyi prijatie pomerne pokrokových právnych predpisov 
týkajúcich sa ochrany ich práv. V praxi však bolo dosahovanie skutočnej rodovej rovnosti 
obmedzené represívnou povahou režimov, nedostatočnou účinnosťou vykonávania právnych 
predpisov a tradičným vnímaním úlohy žien. Čo je ešte horšie, pokrok dosiahnutý v oblasti 
práv žien sa používal na propagandu autokratických režimov, najmä v Líbyi a tiež v Egypte. 
Účasť žien na verejnom živote bola navyše podmieňovaná členstvom vo vládnucej strane. 

Občianska spoločnosť v Tunisku má veľmi silné postavenie, ktoré mala už v čase režimu Ben 
Aliho, najmä pokiaľ ide o organizácie za práva žien. Napriek tomu boli počas Arabskej jari 
mnohí prekvapení tým, akú dôležitú úlohu v nej zohrávali ženy, ako aj ich aktívnou účasťou 
na demonštráciách v Egypte, Líbyi a Tunisku. Ženy sa počas týchto revolúcií značne
zviditeľnili. Za svoju účasť často draho zaplatili, najmä v Egypte a Líbyi, kde bol nahlásený 
znepokojujúco vysoký počet prípadov sexuálneho násilia a zastrašovania.

Po povstaniach sa výzvou pre ženy stala premena ich občianskeho boja na politické kroky 
a účasť vo voľbách. Výsledky boli v každej krajine rozdielne. Ukázalo sa najmä to, že 
volebný systém prijatý na základe volebného zákona ovplyvňuje ženy – kandidátky 
vo voľbách buď pozitívne, alebo negatívne.

Volebný zákon v Líbyi nariaďoval politickým stranám, aby predložili uzatvorené zoznamy 
kandidátov, ktoré mali obsahovať navzájom sa striedajúce mená mužských kandidátov 
a ženských kandidátok, a to po horizontálnej aj vertikálnej línii. Týmto sa dosiahli dobré 
výsledky, na základe ktorých získali ženy 32 kresiel z 80 kresiel pridelených politickým 
stranám (z celkového počtu 200 v novom národnom kongrese). Zvyšných 120 kresiel bolo 
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pridelených nezávislým kandidátom, medzi ktorými bola zvolená len jedna žena 
(z 89 kandidátok). Líbyjský zákon bol prijatý po zohľadnení skúseností z Tuniska, kde sa na 
takýchto zoznamoch striedajú mená len po vertikálnej línii.

Skúsenosti z Tuniska poukazujú na to, že fragmentácia politickej scény oslabila systém kvót. 
Napriek tomu je zastúpenie žien v národnom ústavodarnom zhromaždení stále značne vyššie 
– dosahuje 27 % – v porovnaní s regionálnou a európskou úrovňou, ako to bolo aj pred 
revolúciou, ale po slobodných voľbách.

Výsledky volieb v Egypte boli veľkým sklamaním. Vo voľbách, ktoré sa konali od novembra 
2011 do januára 2012, bolo zvolených len osem žien (1,6 %). Ďalšie dve ženy sa nachádzajú 
medzi 10 členmi parlamentu, ktorých vymenovala Najvyššia rada ozbrojených síl (SCAF), 
čím sa ich celkový podiel zvýšil na 1,9 %. Vo voľbách do Madžlis šúrá, ktoré sa uskutočnili 
v januári až marci 2012, získali ženy päť z celkového počtu 180 kresiel (2,8 %).

Tieto výsledky sú mimoriadne dôležité, pretože budovanie demokracie predpokladá úplnú 
účasť žien, no tiež pretože novo vytvorené zhromaždenia v Egypte, Líbyi a Tunisku sú 
poverené vypracovaním nových ústav. Vypracovanie alebo revízia ústavy je skutočne 
ústredným prvkom politickej diskusie. Súčasná ústavná situácia v severnej Afrike pripomína 
situáciu v povojnovej Európe. Najväčšou výzvou, pred ktorou stoja ženy v Egypte, Líbyi
a Tunisku, je zabezpečiť aktívnu účasť žien v orgánoch zodpovedných za vypracúvanie novej 
ústavy a zaručiť jasné vymedzenie demokracie a práv žien a rodovej rovnosti v ústave. Na 
tento účel by sa mali ženy v rámci zhromaždení zoskupiť, napríklad do výboru združujúceho 
zástupkyne zo všetkých politických strán, ako to je v tuniskom parlamente.

Na dialógu medzi ženami o hodnotách a zásadách, ktoré tvoria základ budúcej ústavy 
a vychádzajú nad uvedený rámec, by sa mali zúčastňovať ženy pochádzajúce z rôznych 
zázemí a vyznávajúce rôzne náboženstvá.

S výnimkou Líbye sa v týchto krajinách dostali po voľbách k moci islamistické strany, 
niekedy v koalícii s inými stranami, ako sa to stalo v Tunisku. Niektorí členovia týchto strán 
a vonkajších hnutí sa symbolicky venujú právam žien a vyvíjajú nátlak na vlády, aby sa 
zaoberali každou myšlienkou rovnosti medzi ženami a mužmi. Otázka rodovej rovnosti 
predstavuje základ verejných diskusií a rokovaní o ústave a má za následok vyhraňovanie 
názorov. Postavenie a miesto žien v spoločnosti v súčasnosti takmer utvára spoločenskú 
voľbu a stavia proti sebe modernistov a tradicionalistov. V tejto fáze je následne veľmi 
dôležité vyhýbať sa rizikám prílišnej bipolarizácie. Riešením by mohlo byť vytvorenie 
inštitucionálnej podpory, ktorá by poskytovala príležitosti na zblíženie žien z rôznych oblastí 
s cieľom nájsť kompromisy.

Vplyv Arabskej jari bol trochu odlišný v Maroku. Podľa vzoru povstaní v susedských 
krajinách sa 20. februára 2011 uskutočnila veľká demonštrácia. Vykonala sa revízia ústavy, 
ktorá sa prijala na základe referenda v júli 2011. V novembri 2011 následne islamistická 
strana PJD (Strana za spravodlivosť a rozvoj) vyhrala všeobecné voľby.

Všeobecnou otázkou v týchto krajinách je formovanie politického islamu v rámci týchto 
spoločenstiev, ktoré sa značne odlišujú napríklad od štátov Perzského zálivu. Toto formovanie 
bude závisieť aj od toho, ako sa politickému islamu podarí v severnej Afrike vytvoriť vládnu 
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doktrínu založenú na právnych predpisoch minulosti.

Existuje vskutku množstvo rôznych možných kombinácií islamu a univerzálnosti ľudských 
práv. Tuniské ústavodarné zhromaždenie sa snaží nájsť kompromis. Takáto vec nie je 
nemožná, čo dokazuje článok 19 marockej ústavy, zrevidovanej v roku 2011, v ktorom sa 
uvádza, že mužom a ženám sa na rovnocennom základe priznávajú občianske, politické, 
ekonomické, sociálne, kultúrne a environmentálne práva a slobody1. Táto nová ústava bola 
schválená v referende. 

V Egypte sa ukázali byť rokovania týkajúce sa vypracovania novej ústavy mimoriadne 
zložité. Napriek živej a rozsiahlej diskusii medzi členmi ústavodarného zhromaždenia sa 
dosiahnutie kompromisu medzi islamistickými a neislamistickými členmi javí ako 
nerealistická úloha. Navyše jasne chýbajúci dostatočný počet žien v demokraticky zvolenom 
ľudovom zhromaždení oslabuje zohľadňovanie názoru žien v ústavnom procese, a to i napriek 
činnej občianskej spoločnosti, do ktorej sa ženy veľmi aktívne zapájajú.

Líbya zostáva krajinou, ktorá sa spamätáva z nedávneho konfliktu a musí riešiť veľmi osobité 
problémy, a to bez riadnych štátnych štruktúr, na ktorých by sa mohla zakladať jej obnova. 
Hlavnú úlohu pri stabilizácii krajiny zohrávajú naďalej kmene, pričom ženy, ktoré sú 
zapojené do verejných kampaní za mier a národné zmierenie, musia byť zahrnuté do 
rokovacích orgánov.

Uvedený proces v týchto štyroch krajinách stále prebieha a vyznačuje sa úspechmi, aj 
neúspechmi, a tak ostáva konečný výsledok zatiaľ neistý.

Úlohu žien v severnej Afrike možno hodnotiť tiež na základe posilnenia ich ekonomického 
a sociálneho postavenia. Ženy v Tunisku, Maroku a Líbyi sú v skutočnosti už roky významne 
zastúpené medzi vysokoškolskými študentmi (40 – 60 %)2, podnikateľmi či inými účastníkmi 
na ekonomickej činnosti (viac ako 25 %)3 atď. V krajinách ako Líbya, kde mali ženy úplne 
zamedzený prístup k verejnému životu, sa im podarilo pomerne dobre zapájať do 
ekonomického a sociálneho života a dnes predstavujú približne 17 % volených poslancov do 
národného kongresu, no vymenované boli len do dvoch z 24 ministerských kresiel. 

EÚ musí zohrávať svoju úlohu prostredníctvom obnovenej susedskej politiky. EÚ by 
podporovaním budovania demokratických režimov a hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mohla byť južným susedom nápomocná pri dosahovaní cieľov, ktorých sa domáhali povstania 
ľudu: viac demokracie, viac slobody a viac spravodlivosti. EÚ by pri vykonávaní svojej 
činnosti nemala zabúdať na to, že skutočná demokracia neexistuje, ak sa neberie ohľad na 
polovicu obyvateľstva. Rodová rovnosť a práva žien by preto mali patriť medzi priority EÚ 
a pri hodnotení záväzkov prijatých partnermi v rámci prístupu „viac za viac“ by sa mal 

                                               
1 „L’homme et la femme jouissent, ŕ égalité, des droits et libertés ŕ caractčre civil, politique, économique, social, 
culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi 
que dans les conventions et pactes internationaux dűment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des 
dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain śuvre ŕ la réalisation de 
la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, ŕ cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre 
toutes formes de discrimination.“
2 Štatistický inštitút UNESCO. Terciárne vzdelávanie.
3 MOP – Štatistický inštitút UNDP. Ekonomická činnosť.
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zohľadňovať pokrok dosiahnutý v týchto oblastiach. Na tento účel by mali byť ženy a ženské 
organizácie zapojené do rokovacieho procesu s orgánmi, na základe ktorého sa prijímajú 
rozhodnutia o prioritách a programoch v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva. 

Štruktúry Únie pre Stredozemie predstavujú ďalší nástroj na podporu dialógu a posilnenie 
sietí medzi univerzitami, výskumníkmi, novinármi, podnikateľmi a mimovládnymi 
organizáciami.

Táto správa je založená na verejnom vypočutí, informáciách delegácie vyslanej do Tuniska 
a konzultáciách s niekoľkými ženami, ktoré boli v daných krajinách zvolené, expertmi 
a mimovládnymi organizáciami.


