Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Závery vyplývajúce zo zasadnutia pre Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť,
konaného dňa 21. októbra 2013 o 13.00 hod.
zasadacia miestnosť č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4 v Bratislave
Výbor pre rodovú rovnosť (ďalej len „Výbor“) na svojom pravidelnom zasadnutí rokoval
v zmysle schváleného programu. Na začiatku zasadnutia informovala tajomníčka prítomnosti
novinára, reprezentanta denníka Verejnosť a rádia Slobodný vysielač a o požiadavke nahrávať
zasadnutie. Nakoľko veľká časť prítomných nie je zo štátnej správy, vzťahuje sa na nich
ochrana súkromia a bolo potrebné vyžiadať si na nahrávanie súhlas. Výbor väčšinou hlasov
neodsúhlasil nahrávanie zasadnutia.
Bod č.3: Voľba zástupcu výboru vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti
ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Výbor potvrdil verejnou voľbou nomináciu do Výboru pre rodovú rovnosť vo Výbore pre
výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, ktorou
bola a zostáva pani Jana Zezulová. Zo 45 prítomných získala 37 hlasov. Druhý kandidát, pán
Stanislav Trnovec, získal podporu 3 prítomných.
Bod č.4: Informácie o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Informáciu zo zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť (ďalej len „Rada“) zo dňa 4.9.2013 predniesla tajomníčka Rady p. Barbora Ilková,
ktorá informovala o priebehu rokovania a prijatých uzneseniach, a to najmä procesu
periodického hodnotenia SR v oblasti ľudských práv a o posunutí termínu prípravy Národnej
stratégie ľudských práv (ďalej „Stratégia“), o participatívnom procese a pripravovaných
workshopoch.
Bod č.5: Návrh spôsobu spolupráce výboru pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
Výbor prerokoval materiál predložený ORRRP a prijal uznesenie, ktorým schválil predloženú
koncepciu postupu prípravy Stratégie. Tajomníčka Výboru upriamila pozornosť prítomných
na možnosť vedenia okrúhlych stolov najmä s organizáciami, ktoré majú ostré výhrady voči
Stratégii. Tieto okrúhle stoly majú napomôcť k vyjasňovaniu si terminológie a východísk, s
ktorými niektoré mimovládne organizácie nesúhlasia alebo ich mylne interpretujú. Zo 45
prítomných hlasovalo za prijatie materiálu 41, 4 sa zdržali.
Bod č.6: Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019
Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách navrhla k materiálu podporné
reprezentatívne stanovisko, v ktorom „víta, že predložený návrh sa snaží zachovať kontinuitu
uplatňovania medzinárodných záväzkov v tejto oblasti, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, aby aj
pri praktickom napĺňaní strategických opatrení boli dôsledne zohľadňované rodové
východiská problematiky násilia páchaného na ženách.“

Na základe návrhu bolo uznesenie k tomuto bodu programu doplnené o odporúčania, aby
MPSVR SR odmietlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania všetky
pripomienky, ktoré spochybňujú ľudsko-právny rodový kontext problematiky násilia
páchaného na ženách ako neakceptované a aby sa podnikli všetky kroky na urýchlenú
ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu
a boji proti nemu. Uznesenie bolo prijaté formou zásadného stanoviska, keď za jeho prijatie
hlasovalo 42, 2 boli proti a 2 sa zdržali.
Členky Výboru p. Raučinová a p. Ocilková vyjadrili výhrady voči používaniu terminológie
rodovej rovnosti a žiadali o jej nahradenie formuláciami ako „násilie páchané na základe
pohlavia“. Obe členky vyslovili presvedčenie, že Výbor by sa nemal iba riadiť záväznými
dokumentmi EÚ, EÚ a OSN, ale rozhodovať na základe vlastného uváženia. Ich menšinové
stanovisko bude zaprotokolované v zápisnici zo zasadnutia Výboru.
Iné mimovládne organizácie ako napr. Fenestra, ktoré pracujú dlhodobo v oblasti pomoci
ženám, obetiam domáceho násilia, vyjadrili návrhu národného akčného plánu jasnú podporu.
Bod č. 7: Stanovisko výboru k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti
Vzhľadom k šíriacim sa útokom na presadzovanie rodovej rovnosti prijal Výbor stanovisko,
v ktorom podporil zámer vlády na prijatie Stratégie na ochranu ľudských práv a podporil
presadzovanie rodovej rovnosti ako „legitímny politický cieľ hodný modernej demokratickej
krajiny a členského štátu Európskej únie.“ Viaceré členky a členovia výboru sa vyslovili
k stanovisku pozitívne a zdôraznili, že terminológia a koncepty verejnej politiky sa vyvíjajú
a jedným z týchto vývojov je aj terminológia. Rodová rovnosť sa používa na všetkých
úrovniach Rady Európy a EÚ a je nemysliteľné, aby sa SR od tejto terminológie dištancovala.
K stanovisku mali výhrady vyššie spomínané členky Výboru, ktoré nesúhlasia s konceptom
rodovej rovnosti a požadujú striktné vymedzenie na Rovnosť mužov a žien.
Za prijatie stanoviska hlasovalo 37 prítomných, proti 3 a 3 sa zdržali. Menšinové stanovisko
bude zaprotokolované v zápisnici zo zasadnutia.
Bod č. 8: Rôzne
Štátny tajomník MPSVR SR informoval o žiadosti MS SR o spoluprácu a možnosti zasielať
pripomienky k pripravovanej novele Zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské
práva. Podnety môžu byť zasielané na adresu tajomníčky Výboru do 29. októbra, následne
budú spracované a zaslané na MS SR. K úlohe sa vyjadrila vedúca Pracovnej skupiny pre
tvorbu stratégií v oblasti rodovej rovnosti. Pracovná skupina predložila návrh uznesenia, ktoré
Výbor schválil s malými zmenami (priložené v prílohe). Za uznesenie hlasovalo z 36
prítomných 25, proti boli 3 a 8 sa zdržalo hlasovanie.
Na záver vyjadrila podpredsedníčka Výboru p. Mesochoritisová výhrady voči tomu, ako
členka Výboru p. Raučinová prezentuje Výbor v médiách. Reagovala tým na vyjadrenia
k spochybňovaniu rodovej rovnosti a dezinterpretáciu východísk. K tomuto vyjadreniu bola
dlhšia diskusia, ktorá viedla nakoniec k jasne artikulovanie potrebe stretnúť sa v rámci
okrúhlych stolov a vyjasniť si terminológiu. V diskusii vystúpili aj zástupcovia verejnosti,
ktorí sa rokovania zúčastnili.

