ANALÝZA
NOMINACÍ ŽEN
DO SENÁTNÍCH VOLEB
2012
[Zadejte podtitul dokumentu.]

[Vyberte datum.]
[Zadejte název společnosti.]
jana Kavková

Bc. Vladimíra Briestenská, E.M.A.
Mgr. Veronika Šprincová

Analýza vznikla
v rámci
projektu „Dámy
mají přednost!“
podpořeného
Nadací Open
Society Fund
Praha

Analýza zastoupení žen na kandidátních listinách
pro volby do zastupitelstev krajů 2012

Oproti minulým volbám, kdy bylo v roce 2010 do Senátu nominováno celkem 16,3 % žen, je letošní
situace o něco příznivější. V obvodech, jejichž zástupci a zástupkyně se do Senátu letos volí, nominovaly
strany celkově 18 % žen – tedy 42 kandidátek. Zároveň je však potřeba zdůraznit, že v celkem třech
volebních obvodech, Mladá Boleslav, Třebíč a Opava, není zařazena mezi kandidáty do Senátu ani jedna
žena.
V současné době jsou obvody, ve kterých se letos konají volby, zastoupeny 21 senátory a pouze 6
senátorkami, poměr žen tedy celkově činí 22 %. Následující graf zachycuje nominace za jednotlivé politické
subjekty. Do grafu byly zahrnuty pouze ty strany, které své kandidátky či kandidáty nominovaly v nejméně 10
volebních obvodech.
Jak již bylo řečeno, oproti minulým volbám se situace mírně zlepšila. Největší změna nastala v případě
ČSSD, která v roce 2010 vyslala do voleb do Senátu PČR pouze jedinou ženu (shodně s KDU-ČSL a
Věcmi veřejnými). Vzhledem k tomu, že kandidovala ve všech obvodech, byl poměr žen mezi nominacemi
za tuto stranu vůbec nejhorší ze všech hodnocených – pouze necelé 4 %. Letos se strana naopak dostala
do čela hodnocení. Nominovala nejvíce žen ze všech hodnocených stran – kandidátky sociální demokracie
se ucházejí o mandát hned v 6 obvodech, poměr žen mezi nominovanými tak tvoří 22 %, což je více než
průměr za všechny volební subjekty.
Nejhůře se z hodnocených stran umístili Národní socialisté – levice 21. století (strana, která nominovala
naopak nejvíce žen do krajských zastupitelstev). Strana do senátních voleb vyslala pouze jedinou ženu,
poměr ženských kandidátek za tuto stranu tak činí pouze necelých 6 %.
U ostatních stran, které byly hodnoceny letos i před dvěma lety došlo ke zlepšení co do poměru
kandidátek v případě Občanské demokratické strany (z necelých 15 na 18,5 %). K relativnímu zlepšení
došlo v případě KDU-ČSL, která sice opět nominovala pouze jedinou ženu, ovšem vzhledem k menšímu
počtu kandidujících za tuto stranu se poměr opticky zvýšil o téměř 1,5 %. Komunistická strana Čech a
Moravy nominovala stejný počet kandidátek jako v minulých volbách – jejich poměr tak činí stejně jako
v roce 2010 18,5 %.
TOP 09 letos kandiduje pouze v koalici se Starosty a nezávislými (v minulých volbách kandidovala v necelé
polovině obvodů samostatně), takže je zde porovnání komplikovanější. V součtu činil poměr nominovaných
žen za oba subjekty v roce 2010 necelých 30 %, letos klesl na polovinu, tedy 15 %. Co se týče pouze
kandidátů a kandidátek TOP 09, činil poměr žen v roce 2010 téměř 32 %, letos strana sama nenominovala
ani jednu ženu.
Na základě uvedených dat lze předpokládat, že by se situace po volbách mohla mírně zlepšit. Není reálné
očekávat výrazný průlom a zásadní změny.
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