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Výsledky 1.)

Termín gendrová zahraničná politika - náročná a
nejednoznačná definícia

FEMININITA

SÚHRN princípov efektívnej FZP

• jednota, súdržnosť, spolupráca2

Od 2014 - teória i prax pracuje s pojmom
feministická zahraničná politika (FZP) - Švédsko ako
priekopník v presadzovaní nového typu ZP

• solidarita, chápavosť, vnímavosť3

NIE:
• vojenská sila, agresia, násilie
• patriarchát, kolonializmus, militarizmus
• dôraz na zbrojenie
• vojenské bezpečnostné zoskupenia

• emócie, pozitivita, mierumilovnosť4
• rovnocennosť, kolektivizmus5

Od 2017 - Kanada - užšie zameraná verzia - politika
feministickej rozvojovej pomoci
Od 2018 - Francúzsko - začlenenie princípov
feminizmu do fungovania národnej diplomacie

MASKULINITA
• dominancia, dynamika, priamočiarosť3
• antagonizmus, asertivita4
• samostatnosť, individualizmus5

Súčasnosť - rozmach princípov FZP naprieč štátmi
AVŠAK!! neexistuje jednotná zhoda nad tým, čo činí
ZP feministickou (ani Švédsko, Kanada a Francúzsko)
…a čo teda maskulínna ZP (MZP)? Definícia? Prax?

• sila, bojovnosť, súťaživosť6

Výsledky 2.)
FZP Švédsko - princípy:

Výskumné otázky
A. Ako vnímajú FZP štáty, ktoré sa k týmto
princípom otvorene hlásia? Aké sú rozdiely?
B. Čo tvorí hlavné princípy efektívnej FZP?
C. Akým spôsobom je možné definovať MZP?
D. Čo tvorí hlavné princípy efektívnej MZP?

Metodológia + dáta
• kvalitatívny výskum
• sekundárna analýza dokumentov
• analýza, syntéza, dedukcia
Dáta:
• primárne zdroje - oficiálne webové stránky
ministerstiev zahraničných vecí skúmaných krajín
• sekundárne zdroje - odborné publikácie
feministických autoriek a autorov

Operacionalizácia
PREDPOKLADY:
• FZP a MZP - úzky vzťah s femininita/maskulinita
• FZP sa profiluje proti MZP - protipóly
4 kroky výskumu:
1.) analýza pojmov femininita a maskulinita - obsah,
význam, princípy, vlastnosti, dopady na spoločnosť
2.) analýza dostupných zdrojov o princípoch a
fungovaní FZP - Švédsko, Kanada, Francúzsko
3.) odvodenie hlavných princípov efektívnej FZP
4.) na základe predošlých krokov - vytvorenie
profilu efektívnej maskulínnej ZP

ÁNO:
• silný rešpekt k LP + podpora a ochrana
• dôraz na individuálnu bezpečnosť
• gendrová rovnosť
• zachovanie a udržanie mieru
• prevencia ozbrojených konfliktov
• soft power - mediácia, diplomacia
• multilateralizmus

Výsledky 4.)
Profil efektívnej MASKULÍNNEJ ZP

• všetky oblasti zahraničnej politiky
• odstránenie rodových nerovností v spoločnosti7
• tri kľúčové body - práva, zastúpenie, zdroje8
A. práva: plnenie medzinárodných zmlúv o
ľudských právach, aktívne členstvo v MO
B. zastúpenie: podpora žien na rozhodovacích
procesoch na všetkých úrovniach a vo všetkých
oblastiach
C. zdroje: podpora predošlých dvoch bodov
RÁMEC8:
1.) zahraničná a národná bezpečnostná politika
2.) rozvojová spolupráca
3.) obchodná a propagačná politika

• tradičné vnímanie zahraničnej orientácie štátov
• do vnziku FZP - dominantný smer - norma
• maskulinita - blízky vzťah k princípom realizmu
NIE:
• potreby a práva jednotlivca (nízky záujem)
• dôvera v medzinárodnú spoluprácu
ÁNO:
• dôraz na moc štátu, štátne záujmy
• vojenská sila, zbrojenie
• vojenské bezpečnostné štruktúry
• vojna ako nástroj dosahovania cieľov
• unilateralizmus

FZP Kanada - princípy:
• užšie nadefinovanie
• primárne otázky zahraničnej pomoci
• kľúčové body9
A. odstránenie chudoby
B. vybudovanie mierumilovného sveta
C. podpora postavenia žien vo svete
RÁMEC9:
1.) gendrová rovnosť
2.) ľudská dôstojnosť
3.) rovnocenný prístup k zdrojom
4.) opatrenia v oblasti klímy
5.) politické zastúpenie žien
6.) vzťah ženy, mier a bezpečnosť

Záver a diskusia
A.
B.
C.
D.

slabé teoretické i empirické podchytenie
problém s pochopením pojmu feminizmus
rôznorodosť FZP praxe - efektivita?
MZP - realistické/tradičné vnímanie MV. 21. st.?

Je FZP účinnejším typom ZP? Je v globálnom
rozsahu vôbec reálna? Skutočne dochádza k zmene
politického prostredia? Alebo sa jedná o
maskovanie skutočných maskulínnych tendencií
štátov za princípy feminizmu?

FZP Francúzsko - princípy:
• odstránenie gendrových nerovností
• zahraničná pomoc dotknutých skupín
RÁMEC10:
1.) gender a rovina diplomacie
2.) dôraz na ľudské práva
3.) znižovania nerovností, TUR
4.) gender a mier, bezpečnosť, obrana
5.) hodnotiace mechanizmy - metriky a ciele
Obrázok 1. Vznik a rozvoj FZP od roku 2014 po súčasnosť1
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