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Proc feministicky casopis?
Myšlenka vytvořit feministický časopis vzešla mimo jiné z vědomí, že současná situace, ve které nyní se zdánlivou samozřejmostí žijeme, je
výsledkem století aktivit ženského hnutí, na kterém se podílelo velké množství moudrých a odvážných žen i osvícených mužů. Za vybojovanými úspěchy, kterých dosáhly, však v dnešní době stále vidíme stín, který si denně uvědomujeme.
Můžeme totiž sice volit, ale je malá pravděpodobnost, že se samy budeme podílet na veřejném rozhodování a nastolovat témata, která nás
zajímají. A nakonec je, bez ohledu na to, co jsme dokázaly, stejně důležitější barva vlasů a velikost výstřihu. Můžeme rozhodovat o svém
rodinném stavu, ale proč musíme stále odpovídat na otázku: „Slečna, nebo paní?“ Nikdo nás sice nemůže legálně bít, ale pokud se tak v praxi
stane, pořád jsme v podezření, že za to neseme spoluodpovědnost nebo že si to zasloužíme. Proč je naše „ne“ stále často vnímáno jako „ano“?
Můžeme nabývat a spravovat svůj majetek, ale stejně patříme k té výrazně chudší polovině světa. A rozdíly nejsou vidět jen ve světových
ekonomických statistikách, ale nemile často i na výplatní pásce. Můžeme svobodně rozhodovat o svém těle, ale je tomu skutečně tak? Co
když si neoholíme nohy? A co když se rozhodneme pro interrupci? Můžeme také studovat a budovat kariéru, ale pořád se setkáváme se stereotypy v našem okolí stran volby povolání, schopnosti skloubit práci s rodinou či možnosti práci za rodinu vyměnit – anebo naopak. To jsou
záležitosti, které nás zajímají a bytostně se týkají nejen žen, ale i mužů.
Zároveň si myslíme, že většina běžných médií se těmto tématům nevěnuje či je zkresluje. Časopisy cílené na ženy navíc vytváří dojem, že
dnešní dospělou ženu zajímá hlavně péče o vzhled, o domácnost a starosti, jak si získat a udržet muže. Máme přitom pocit, že nejsme samy,
koho zajímají různorodější témata. Chceme časopis, kde na nás nebude z každé stránky číhat diktát konvenční krásy, dokonale prostřeného
stolu a návodů, jak ulovit správného muže.
V této snaze nás inspirují a motivují nejen naše polozapomenuté prababičky feministky, ale i pestrost a úspěchy feministického hnutí v USA,
genderově ohleduplná skandinávská politika a také hnutí žen v Africe, Asii nebo Latinské Americe. Snažíme se pohlížet na nejrůznější životní
podmínky žen jako na lidskoprávní témata, a to v globálních souvislostech. Uvědomujeme si, kolik žen v řadě států v různých částech světa
nemá mnohé ze základních vymožeností, které my na severní či západní polokouli bereme téměř či zcela jako samozřejmost. Cítíme s nimi
sounáležitost a chceme naší aktivitou podporovat jejich snahy o dosažení rovných a důstojných podmínek života. A chceme svým i jejich
jménem rovné a důstojné podmínky upevňovat, zdokonalovat a dál rozvíjet.
Jsme feministky a feministé s různými názory a pohledy na svět, ale jde nám o jedno: chceme podporovat rovnost a rozmanitost a chceme
aktivně vystupovat proti omezujícím předsudkům a stereotypům. Chceme spoluvytvářet prostor pro změnu a zvyšovat společenskou citlivost
v genderových otázkách. A nechceme jen vysvětlovat, co je genderová rovnost, chceme ji žít.
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ZAPOJTE SE
Píšete, kreslíte, fotografujete? Jste organizační typ? Umíte něco jiného, co se může FEMĚ hodit?
Nabízíme prostor pro různé formy spolupráce při tvorbě obsahu i v zázemí redakce na propagaci, distribuci a při jiných redakčních činnostech.
Působíme hlavně v Brně, ale různé formy spolupráce jsou možné ze všech regionů Čech a Moravy.
Kontaktujte nás, získáte více informací o naší práci a my o té vaší.
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Editorial
S tím, že jsou ženy slabším pohlavím, by dnes (ne
jen) ve feministických kruzích souhlasil málokdo.
Bohužel tomu tak do jisté míry je. Ženy tvoří se
dmdesát procent světové populace, vlastní však
pouze zlomek světového majetku. To samozřejmě
neznamená, že se ženy nestávají majitelkami
významných světových korporací, nepodílí se na
jejich řízení nebo nemají nějakou jinou roli v re
distribuci světového bohatství. Jejich počet je
ale v globálním měřítku stále mizivý. V žebříčku
nejbohatších lidí planety, sestavovaném každý rok
časopisem Forbes, sice figuruje několik žen, pouze
jedna z dvaceti nejbohatších žen světa však k bo
hatství přišla vlastním úsilím. Devatenáct zbylých
miliardářek jsou dědičkami rodinného bohatství
svých otců nebo manželů, a lze tedy diskutovat
o tom, do jaké míry impéria samy řídí.
Ženy sice většinu světového bohatství nevlastní,
k jeho růstu však významně přispívají. V globál
ním měřítku je okolo dvou třetin veškeré práce
vykonáváno ženami, jen necelá polovina z nich
získává za svoji práci plat. V globálním měřítku je
většina ženské práce vykonávána v domácnostech,
v rodinných podnicích a na farmách, kde ženám
jako členkám rodiny není za odpracované hodiny
vyplácena mzda. Přitom majetek rodin a bohatství
plynoucí do rodinných podniků, na kterých se ženy
podílejí, vlastní mužská část rodiny.
Zneužívání neplacené práce žen se v globálním
měřítku týká hlavně zemí „rozvojových“, nízký
společenský status péče a další neplacené práce
je patrný i v kontextu České republiky. Jako do
bré měřítko významu péče v české společnosti
může sloužit „výše“ rodičovského příspěvku nebo
označení celodenní péče o dítě jako „dovolená“.
Ekonomické souvislosti postavení žen ve spo
lečnosti (zvláště ve spojení se stále řešenou eko
nomickou recesí) jsou tématem třetího čísla
časopisu FEMA.
Redakce Femy vám přeje ekonomicky stabilní
začátek léta…
Lenka Formánková

Co přijde za čtvrt roku?
Sex! – Myslíte si, že to umíte?
Článek o sex coachingu vám
představí sex jako aktivitu, jíž
je třeba se učit. Masturbujete?
OnaNIE, tedy vlastně ona ANO.
Co je pro vaši radost a rozkoš
aktuálně k mání v ČR? Jaké
to bylo „tenkrát poprvé“ pro
známé osobnosti?...
Vychází v létě 2011.

Obrázek vznikl při workshopu kresleného humoru pořádaného B. Higgins
a E. Hauserovou – viz FEMA2
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku
Po několika měsících došlo ke zvolení vládní zmocněnkyně pro lidská
práva. V únoru se jí stala Monika Šimůnková – právnička, která se
v minulosti zabývala romskou problematikou. (lš)
Martina Petrů, spoluzakladatelka občanského sdružení „ho avy“, se stala
držitelkou Ocenění Země žen vyhlašovaného Nadací Yves Rocher. Odborná porota vybírala mezi projekty, které vznikly z iniciativy žen s cílem
zlepšit životní prostředí. Součástí ocenění je peněžní dotace sloužící
k podpoře jejich dalších ekologicky prospěšných aktivit. Sdružení Martiny
Petrů svůj pilotní projekt realizuje na jihozápadě Madagaskaru. Jeho
cílem je vytvořit ve spolupráci s domorodým obyvatelstvem model trvale
udržitelného rozvoje v místních podmínkách, který by zároveň zajistil
ochranu tamního unikátního lesního společenství a napomohl k jeho
obnově. Druhým místem byla oceněna Zuzana Čevelová, která u Uherského Hradiště obhospodařuje starý jabloňový sad a, jako třetí se umístila
Jitka Dvorská z Českého svazu ochránců přírody Javorníček za ekový
chovný projekt Beskydský poutník. (kat)
Letošní brněnská oslava Mezinárodního dne žen měla zdánlivě apolitické
téma „wellness“. Tento pojem označuje zdraví, pohodu a tělesnou i duševní
prosperitu. MDŽ 2011 „Wellness – právo na rozkoš!“ bylo skutečným
bonbónkem, lépe řečeno bonboniérou, která nabídla nevídanou fúzi umění
výtvarného, divadelního i hudebního ve formě duchovně-kulturního „wellness“ veletrhu atrakcí. Oslava se uskutečnila 7. března v Domě umění.
Wellness veletrh nachystali studující z Fakulty výtvarných umění pod
vedením osobité výtvarnice Lenky Klodové. Účastnice měly možnost vybrat
si z pestré nabídky interaktivních performancí, mohly uskutečnit svou vlastní
výstavu v Domě umění i s opravdovou vernisáží, na které nechybělo víno,
muzikanti a proslov kurátora. Mohly využít speciální MDŽ toaletní mísu
vyplněnou karafiáty, obdivovat sochu z něžné pěny, prožít znovuzrození
proskokem obruče, ve které bylo třeba protrhnout připevněnou fotografii
vagíny, ulovit si v rybníčku na magnetickou udici objekt své touhy anebo se
uložit k absolutnímu odpočinku do vypolstrované rakve.
Divadelní část večera obstarala Venda Koblížková, která zahrála ukázky z divadelního představení brněnského HaDivadla Modelka XXL. Obzvláštnímu
zájmu se těšila módní přehlídka sofistikovaných zákusků a „masážní“ křeslo,
v němž byla každá usednuvší žena zahrnuta komplimenty ze strany pánského recitačního tělesa. To vše v režii Janky Ryšánek Schmiedtové.
V rámci večera představila své aktivity také organizace Rozkoš bez rizika, jejíž
ředitelka Hana Malinová uspořádala soutěž v nafukování tzv. prošláků, tedy
kondomů s prošlou záruční lhůtou. Během večera si návštěvnice i návštěvníci
mohli prohlédnout pojízdnou gynekologickou ambulanci a pokud měli štěstí
(nebo smůlu?) v tombole a vyhráli balíček od R-R, pracovnice organizace jim
přímo v ní provedly test na HIV a syfilis. Memento mori – i takto může končit
rozkoš, avšak pokud budete používat prezervativy a pokud možno se vyvarujete prošláků, můžete si rozkoše užívat bez obav. (lj)

Mísa plná karafiátů (zdroj: archiv MDŽ)

Gender Studies, o. p. s. představilo v ČR databázi plných verzí feministic
kých textů, které jsou výstupem evropského projektu FRAGEN - Frames
on Gender (www.fragen.nu). Jeho cílem bylo sesbírat zásadní feministické
texty druhé vlny a představit je široké veřejnosti v podobě fulltextové databáze, která bude hodnotným zdrojem především pro výzkumné účely, pro
srovnání historie ženského hnutí v evropských zemích. Vybrané texty (knihy,
články, letáky, manifesty, písně, atp.) jsou produkty 27 zemí Evropské Unie,
Turecka a Chorvatska. (kat)
„Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech
a obcích“ má v ČR čtvrtého signatáře. 15. března k ní přistoupilo
zastupitelstvo Prahy 18 Letňany. Charta byla od svého přijetí Radou
evropských samospráv a regionů v roce 2006 přijata starostkami a starosty
ve více než 1000 evropských městech a regionech, a to včetně hlavních
měst jako Vídeň, Madrid a Paříž. V ČR ji doposud přijaly obce Milovice,
Staňkovice a Záluží (Beroun). (kat)
Nezisková organizace Business and Professional Women uspořádala
14. dubna v pražském nákupním centru Palladium druhý ročník akce
Equal Pay Day neboli Den rovnosti příjmů pro obě pohlaví. Cílem bylo
upozornit širokou veřejnost na nerovné podmínky žen na pracovním trhu,
kdy např. české ženy vydělávají v průměru o 24 % méně než muži pracující
na totožných pozicích. Symbolem akce se stala červená taška odkazující na
peněženku a značení ztráty v účetnictví červenou barvou. Stejně tak jako
je rozdíl v platech celoevropským problémem, konala se akce ve stejný den
i v řadě dalších evropských městech. (kat)

Využijte symbolických slev 20–30 % (zdroj: NC Palladium)

Další baštou rovných příležitostí se rozhodl stát úřad Královéhradeckého
kraje. V rámci realizace projektu „Podpora rovných příležitostí mužů a žen“
se zabývá tím, jak svým zaměstnankyním a zaměstnancům umožnit
slaďování rodinného a pracovního života. Zohledňuje nejen řešení situace
při rodičovské dovolené, ale zaměřuje se i na vzdělávání v oblasti rovných
příležitostí. (lš)
Soutěž Manažer roku 2010 už zná svého vítěze, resp. vítězku. Poprvé
v 18leté historii soutěže totiž zvítězila žena. Manažerkou loňského roku
se stala Senta Čermáková ze společnosti Hewlett-Packard, která výsledek
komentovala slovy: „Konečně přišla doba, kdy ženy – manažerky jsou
společensky přijímány v České republice, což považuji za veliký úspěch.”
Vítězku ankety, kterou pořádá Manažerský svazový fond, vybrala komise ze
72 finalistů a finalistek. (kat)

FEMINISTKA PLÁČE
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra doporučuje v poporodním manuálu, abychom dětem kupovali
vhodné hračky. Doslova: „Od 3 let pro holčičky panenky, pro chlapce autíčka, stavebnice.“ Není potom divu,
že když si chce holčička ve školce hrát stejně jako chlapci s maketou meče, je jí to paní učitelkou zakázáno.
A kde ty nové Xeny máme vzít? (kris)
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Predstavujeme osobnost
Udělat krok do prázdna
Rozhovor s Terezou Stöckelovou o občanské a odborné anga
žovanosti při hledání alternativ, o emancipační moci peněz a síle
sociálního hnutí vedla Kateřina Lišková.
Tak Terez, čím tak v poslední době žiješ?
Poslední rok se toho hodně stalo. Samozřejmě je tu ProAlt. Z malýho
záblesku najednou vznikne velká věc, která tě přesahuje a kterou
když uvedeš do pohybu, nemůžeš před tím uhnout. V posledních volbách jsem nemohla volit. Ani zelený, ani sociální demokracii. Navíc
se po volbách kolem lidí jako Petr Matějů,
bývalé ministryně školství Kopicové
a dalších vytvořil tzv. POPR, platforma osobností na podporu reforem. Byla to bublina, dneska už o nich nikdo neví. Tenkrát to
ale vypadalo, že odborníci v šiku podporují
naši vládu. Najednou tady byla nejen politická legitimita, ale i expertní legitimita. A já
jsem rozhodně nechtěla být součástí tiché
většiny odborníků, kteří „podporují vládu“.
Zároveň považuju za důležitý étos politiky
jako věci občanské, které se může účastnit
každý, nejenom „osobnosti“.
Jak se vlastně ProAlt vypořádal s tenzí
odborníci versus občanská iniciativa?
V ProAltu nám šlo od počátku o to, pohybovat se v prostoru mezi think tankem
a sociálním hnutím. Když se nad tím zamyslíme spolu s mým oblíbeným sociologem
Brunem Latourem, modernita, na jejímž
půdorysu stále žijeme, spoléhá na dvojí delegování. Na jedné straně občané delegují
politickou moc na volené reprezentanty, na
straně druhé laici delegují moc na experty.
A tohle rigidní rozdělení je potřeba prolomit. Současné problémy už v jeho rámci
řešit nedokážeme.

ních věcí, a zároveň na ně kvůli tomu vyčištěnému myšlení není vidět.
Právě proto je třeba moderní věda tak efektivní. A tak nebezpečná.
Může se zaklínat tím, že s politikou nemá co do činění, a vědec může
říkat „Já jenom zkoumám, pak se společnost rozhodne, jestli ty geneticky modifikované organismy chceme, nebo nechceme“. Ale tak
to nefunguje. Každé vědění vytváří závazek a je zásahem do světa.
Kdybychom brali vážně, že věda je také jednou z forem politiky, ve
smyslu přetváření společného světa, vyžadovali bychom od ní daleko
větší opatrnost a veřejnou vykazatelnost.

(foto: archiv Terezy Stöckelové)

Když mluvíme o modernitě, tak ona nepřinesla jen novou organizaci společnosti, o které mluvíš, a negativní jevy, jako je třeba
technokratický způsob uvažování. Modernita přinesla taky ideu
emancipace a občanské angažovanosti. Jak tyhle tenze vnímáš?
Problém je ve způsobu, jakým si modernita rozumí. Ona se totiž
chápe ve vyčištěných termínech věda/politika, laik/odborník a řadě
dalších dichotomií. Takhle to ale nikdy nefungovalo a v tom smyslu
jsme, jak provokativně říká Latour, nikdy nebyli moderní. Co ale charakterizuje moderní dobu, je právě souběžnost. Děje se spousta hybrid-

Ale součástí legitimizace vědy je, že ona nejen zkoumá, ale
zkoumá pro blaho lidstva. A to je pořád ta myšlenka emancipace. Můžeme zpochybňovat, jaká to je emancipace, pro kterou
jsou potřeba geneticky modifikované organismy, ale pořád je
potřeba se zaobírat tou myšlenkou emancipace.
Co je z modernity důležité, je jakýsi zobecněný liberalismus. A to je
právě emancipace, jejíž součástí je i emancipace genderová. Je pozitivní mít možnost opřít se o princip univerzálních lidských práv. Sice,
jak víme, jedna věc je, co je psáno, a druhá, jak věci v praxi fungují, ale
my se můžeme opřít o to, co je psáno, a musíme bojovat nejenom ve

FEMINISTKA SKÁČE
Na dvě stě rodičů s kočárky se rozhodlo vyjádřit svoji nespokojenost s reformami ministra
práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Sešli se v Praze u koně sv. Václava a vyrazili pochodem k Úřadu vlády, který zasypali použitými plenami. Akce proběhla souběžně také
v Brně a Ostravě. Protestující chtěli dát najevo svůj nesouhlas s tím, že rodiny na rodičovské
dovolené dostávají neustále méně, a situace řady rodin se tak stává finančně neúnosnou.
Obzvláště tíživá je pak situace samoživitelek. Kritizován byl zejména způsob vyplácení
peněžité pomoci v mateřství. Ještě před demonstrací získaly během krátké doby převážně
protestující matky podporu více než 12 000 lidí na Facebooku. Od protestu je neodradilo ani
zablokování této stránky. Je vidět, že i rodiče se dokáží zmobilizovat, když je to potřeba! (kris)
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vztahu k chlapíkům, ale i ve vztahu k sobě a jiným ženám. A mít se
přitom o co opřít.
Co se mně na modernitě moc líbí, je to, že do velké míry
zbavila člověka vázanosti na konkrétní druhé lidi. Umožnila tak
ženám vyvázat se ze závislosti na rodině a právní svrchovanosti
manžela, vstoupit do veřejného prostoru.
My jsme se nedávno v ProAltu bavili s kamarádem, který je anarchista, o kapitalismu a jeho alternativách a já říkám „Počkej, nechceš
ale zrušit peníze?!“. Peníze jsou pro mě, a speciálně jako pro ženskou,
úžasná věc. Já se nechci učit šroubovat trubky a chci mít peníze, když
potřebuju něco spravit v koupelně, abych si prostě zavolala chlapíka a zaplatila mu, aby mi to spravil. Nemusím se za
něj vdát nebo „mu dát“, prostě mu zaplatím, on mi
to spraví a jde pryč. Stejně tak jako nechci jíst to, co
mi uvaří moje babička, ale vyberu si sama, koupím si
to a rozhodnutí je moje. Myslím, že zvláště pro tohle
mají ženy smysl. Vyvázání se z tzv. přirozených vazeb
je úžasná dimenze peněz. Z druhý strany i peníze nás
samozřejmě můžou pěkně ochočit.
Ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že „v rámci
moderní společnosti založené na výkonu, síle
a rychlosti dostaly ženy šanci — to jsou ony rovné
příležitosti: ženy dostaly šanci se maskulinizovat,
nemít děti, nevdat se a udělat kariéru“.
To byla narážka na citát tehdy ještě premiéra Topolánka, který říkal „Vždyť ty ženy mají rovnost, každá
žena se může rozhodnout, že nebude mít děti, a pak
má stejný možnosti jako ten muž“. A to znamená, že
se nepočítá s tím, že by se část zodpovědností spojených s rodičovstvím a péčí v rodině přenesla na
muže. U nás se tyhle věci pořád vyjednávají v soukromých prostorech. Je nepochybně spousta dvojic
nebo trojic, kde se to vyjednat podaří, ale pořád to
není veřejné téma. Zvlášť teď, v atmosféře konzervativního backlashe, kdy premiér Nečas zaštiťuje
Týden manželství a poradcem ministra školství je
těžkooděnec Bátora, který „radši jihočeskou selku
než pražskou intelektuálku“, je vidět, že se věci sice
můžou proměnit na individuální úrovni, ale na
rovinách dělby práce a symbolického uspořádání
společnosti je to zacementovaný.
To je zajímavý, že vždycky, když se věci o kus posunou, tak se
spolehlivě vynoří konzervativní backlash, který vždycky říká
něco o přirozenosti, něco o tradici, vždycky tam nějak figuruje
rodina. A co je společné těmhle backlashům, je to, že se vždycky
snaží vrátit ženy do místa, řekněme, předmoderního. Ženy jsou
znova a znova vytlačované z veřejného prostoru. Je vůbec feminismus nebo genderová rovnost tématem v ProAltu?
Takhle jednoznačně ne, nikdo to téma, jak se říká, přímo nezvednul.
Samozřejmě, jednou z aktivních členek ProAltu je Linda Sokačová,
ředitelka Gender Studies, o.p.s., a třeba skrze ni jsou genderová témata přítomná. Explicitním rozměrem našeho uvažování o politikách
penzijní či zdravotnické reformy ale gender spíš není. Někdy se to
objeví, o což já se rozhodně snažím. Když jsme se bavili o novém
mluvčím nebo mluvčí, tak mi šlo o to, jazykově otvírat možnost, že to
může být žena. Což je možná drobnost, ale přijde mi hodně důležitá.
Atmosféru v ProAltu vnímám jako genderově liberální a hravou.
Jak jsou vlastně v ProAltu zastoupeny ženy? A jak je to, šířeji
pojato, s otevřeností vašeho hnutí, třeba co se týče účasti lidí
z různých tříd společnosti?
ProAlt má nějakých tři a půl tisíce signatářů, asi tři sta členů,
každodenní agendu táhne zhruba patnáct dvacet lidí. Většinu členů
6
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ProAltu osobně neznám. Naopak dobře vím, kdo jsou ti v aktivním
jádru, a tam platí, že většina z nich jsou lidi s podobným zázemím jako
já. To znamená buď ještě studující, doktorandi, nebo učí na vysoké
škole. Lidé ve svobodných povoláních intelektuálního typu. Co je pro
mě hodně cenné, je pár lidí, které bych nazvala praktici. Lidé, kteří se
živí jinak, v soukromé sféře nebo ve státním sektoru jako úředníci,
a vnáší do ProAltu jiný přístup a zkušenosti. Ale asi vždycky platí, že
jsou to příslušníci střední vrstvy v širokém pojetí. Co se genderového
rozložení týče, tam je pro mě ProAlt trošku zklamáním. Většina těch
aktivních jsou muži. Ačkoli na začátku jsem tam byla já jako výrazná
postava a první dvě mluvčí ze tří byly ženy, tak nakonec těch hodně
aktivních žen je pět šest.

(foto: Michael Komm)

Máš pocit, že za tu dobu, co od léta minulého roku funguje ProAlt, se něco pohnulo, změnilo, že něčeho dosáhl?
Obecně bych řekla, že atmosféra ve společnosti se postupně mění.
Politika jako vědomí toho, že společnost stojí před zásadními volbami, se vrací na scénu. Jakým dílkem k tomu přispěl ProAlt, lze těžko
odhadnout. Každopádně nám jde o to, dát té nové politické energii a hněvu smysluplné směřování k solidární společnosti. Extrémní
pravice samozřejmě číhá na svoji příležitost.
Pro mě opravdu důležitá a zajímavá akce byla podzimní blokáda
Senátu. Nedávno jsem byla ve Štrasburku a kolegům z Británie,
Dánska a Norska povídám o ProAltu. Když jsem jim řekla, že jsme
dělali blokádu Senátu, tak jim to přišlo jako něco fakt radikálního
a výborného. Měli pocit, že tohle by se jim v jejich zemích nikdy
nepodařilo, protože jejich tajné služby pracují lépe (smích). Když
jsme k tomu Senátu šli, tak pár lidí říkalo: „Pozor, přijdou robokopové“. Ale nic, nikdo tam nebyl. Když pak přišli policajti, tak se na nás
tvářili: „Jo, my víme, že to děláte i za nás“. To bylo v atmosféře škrtů.
Takže existuje i několik úžasných fotografií, kde se policajti na nás
vyloženě smějou: „To je dobrý, co děláte“. Když to ale domyslíš do
důsledku, tak ta blokáda Senátu opravdu radikální byla. Odňala mu
auru nepodmíněné nedotknutelnosti. Někteří přítomní senátoři to
nesli velmi těžce.
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Na tom je vidět, že angažmá lidí z různých koutů společnosti
může mít různou podobu. Jaké jsou pro vás v Česku spřízněné
organizace?
Vedle ustavených ekologických nevládek jako Nesehnutí rozvíjíme kontakty např. s Alternativou zdola, což je síť, která se snaží
o vytváření konkrétních řešení na úrovni komunit třeba v energetic
kých otázkách, v zemědělství a podobně. Rozhodně zajímavý je Akční
spolek nezaměstnaných, který ukazuje, že nezaměstnaní nejsou jen
oběti, ale že můžou dát svojí pozici hlas. Velmi dobře se rozvíjí i spolupráce s odbory. Ty nás sice co do počtu mnohonásobně převyšují,
ale na druhou stranu mají malou odezvu mezi tou, řekněme, intelektuální vrstvou, takže pro ně může být zajímavé se s ní skrze ProAlt
propojit.
A co otázka spolupráce s politickými stranami?
Pro nás bylo od začátku důležité, že jsme nezávislí na politických
stranách, což samozřejmě neznamená, že s nimi nechceme být v kontaktu. Jde nám o to měnit prostředí, v kterém politické strany jednají
a zaujímají postoje. Třeba pro mě osobně je důležitá jak sociální, tak
ekologická dimenze krize a jejího řešení. Proto jsem od začátku měla
aspiraci působit jak na socdem, tak na zelené. Z různých důvodů je to
působení na sociální demokracii vyšší, přinejmenším ve smyslu explicitního dialogu. Pro mě je až překvapivá míra, do jaké má sociální
demokracie potřebu se na ProAlt odvolávat a brát ho jako partnera
v rámci občanské společnosti.
Nevnímáš jako riziko, že byste se mohli krůček po krůčku stát
třeba think tankem sociální demokracie?
Pokud aktivity ProAltu budou relevantní pro sociální demokracii
a ta bude chtít přebírat naše myšlenky, tak s tím nemám problém.
Problém bych měla v okamžiku, kdybychom my začali řešit témata
sociální demokracie nebo začali uvažovat v dimenzích toho, co
je, nebo není přijatelné pro sociální demokracii. Ale žádné takové
signály jsem zatím nezaznamenala.
Socdem je teď myšlenkově dost vyprahlá strana. Mohlo by se jí
hodit chytře si od vás povypůjčovat ideje a dobře znějící slogany
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a s nimi pak vyhrát volby. Určitě je důležité posouvat myšlenky
do veřejného prostoru, ale na druhou stranu to lze vnímat tak, že
jim dáváte munici. Bavíte se o tom v ProAltu?
Pokud si vezmou naše myšlenky, vyhrají s nimi volby a potom jim
nedostojí, tak o to větší páku máme říct: „Tak vy jste říkali tohle, a teď
se chováte takhle“. Je to otázka schopnosti reagovat stejně kriticky
i vůči sociální demokracii, což sama nevidím jako problém. Druhá věc
je, že ten vztah k politickým stranám skutečně v ProAltu jistou tenzi
vyvolává. Nás spojuje odpor proti současné vládě, ale ideově jsme
velice pestré společenství, od trockistů, kteří si představují společnost
bez politických stran, až po lidi, kteří mají členské průkazky v kapse.
Pro některé z nás je už současná míra spolupráce se stranami vyloženě
na hraně. Já bych vůbec neměla problém s tím, být v principiální
opozici vůči stranické politice, v současnosti ale nevidím způsob, jak
věci efektivně měnit bez snahy působit i na politické strany (a tím,
přiznávám, je legitimovat jako politické aktéry).
To vyvolává otázku sociální hnutí versus politické strany.
Máš pro relativní slabost sociálního hnutí v téhle době nějaké
vysvětlení?
Nevím. Podle mě to souvisí s tím, že neexistuje alternativa, kterou
by lidi mohli brát jako reálnou. My intelektuálky jsme zvyklé dělat
krok do prázdna. To chce ale speciální trénink.
Možná je čím dál těžší vyjadřovat se proti kapitalismu, jak on
se zdá být čím dál všudypřítomnější a zalézá do ještě dalších
a dalších koutů, kde ještě před patnácti lety nebyl… Možná to
souvisí s mizející představou alternativy ke kapitalismu.
Jakkoli si nemyslím, že v roce ‘89 lidi zvonili za kapitalismus, tak
určitě měli spoustu více či méně oprávněných představ o tom, jak
je to na Západě lepší. V naší době žádoucí alternativa prostě nemá
předobraz. Naopak, vynořuje se dystopická alternativa Číny jako
společenského pořádku, kapitalismu bez demokracie, která v nás
vyvolává obrovskou úzkost. Sílí pocit, že Čína, kde panují v mnoha
ohledech podmínky naprosto šílené, se stává tím globálním vítězem,
kterému se musíme přizpůsobit ať chceme, nebo nechceme. Nic jiného než být hodně odvážní nám nezbývá.

Tereza Stöckelová, Ph.D., se věnuje sociologii vědy a technologií. Zaměřuje se na současné
proměny výzkumných a vzdělávacích institucí, roli expertizy ve sporech o životní prostředí
a pohyb znalostí mezi vědou a společností. Je autorkou knihy Biotechnologizace: Legitimita,
materialita a možnosti odporu (2008) a spoluautorkou knih Akademické poznávání, vykazování
a podnikání: Etnografie měnící se české vědy (2009) a Kritika depolitizovaného rozumu (2010).
Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., a vyučuje na katedře obecné antropologie Fakulty
humanitních studií UK. Spolupracuje se Zeleným kruhem na projektu Rozvíjení spolupráce mezi
nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem. Je mluvčí ProAltu – Iniciativy
pro kritiku reforem a na podporu alternativ. Je členkou poradního výboru think tanku CESTA.
Pravidelně přispívá do časopisu A2 a Ekolist.

Občanská iniciativa ProAlt (www.proalt.cz) sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří
odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné
politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury a chtějí jim aktivně čelit. Krátkodobým cílem
je zastavit nebo aspoň zmírnit reformy, dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní,
solidární a všestranně udržitelnou společnost.
ProAlt zahájil svou činnost v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení Společnost se škrtnout nedá, které vyjadřuje základní
hodnoty a ideály iniciativy. ProAlt působí odborně i aktivisticky, vydává analýzy vládních návrhů a dává je do kontextu
evropského a světového vývoje a formuluje a předkládá alternativy. Své postoje zveřejňuje a medializuje pomocí tiskových zpráv, letáků, peticí, konferencí, happeningů i demonstrací.
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KRIZE PŘEDE MNOU, KRIZE ZA MNOU
ANEB ZA VŠÍM HLEDEJ PENÍZE, BOHUŽEL
Na krizi mě měla už dříve připravit pozoruhodná kniha z roku
1951 Metafyzická teorie peněz od Alberta Marténa, kostarického
ekonoma a filosofa, která ve mně vyburcovala před lety úplně
nové otázky. Až během současné krize jsem plně pochopila
souvislosti jeho teorie organické tvorby peněz a jak je čím dál
důležitější rozumět tomu, co jsou dnes peníze, jak fungují v orga
nismu (mizejícího) národního státu a jak se modernizují, mimo
politické pole i veřejnou sféru.
Přitom je málo věcí na světě, které by mi byly vzdálenější než
peníze! Nějak podobně na tom budou zdaleka povolanější feministické kritičky a kritici, jen tak si umím vysvětlit, že samotný institut
tvorby peněz zůstává mimo naši pozornost. Řadě žen peníze skutečně
přinášejí jakousi individuální svobodu, respektive už znatelný subjektivní pocit osvobození – a otevírají jim nové možnosti. Je to nakonec přední vlastnost peněz, jak je dnes známe. Podle B. Lietaera ale
navíc posilují individualistické tendence, doslova rozbíjejí předivo
společnosti, komunit, nahlodávají solidární motivy, neumějí ohodnotit kolektivně vytvářené či spíš kultivované hodnoty, které neslouží ke
spotřebě pouze jednotlivcům. To, co slouží kolektivu a mělo by jím být
„sdíleno“, „opečováváno“, je předem podezřelé.
Máme brát krizi jako nový začátek, nebo jako promarněnou šanci? je
stále platná otázka z listopadu 2010 kolektivu autorek a autorů v publikaci o genderových aspektech trendů a událostí, kterou vydalo Gender Studies. Jen na jediném místě jsem našla zmínku socioložky Christy Wichterich o tom, že je třeba „vrátit peněžní systém ke své základní
funkci směny a úvěru“. Jinak, pokud mohu soudit, nově ustavující se
obor feministické ekonomie se otázkou vznikání peněz spíš nezabývá.
Feministky a feministé léta zkoumají nepochybně důležitá témata:
nerovné přenášení nákladů a rizik na neoceněné „dodavatele práce
a netržních hodnot“; altruistické, kooperativní a pečovatelské motivy
žen i mužů. Kritizují jak jednostrannou fascinaci omezeností zdrojů
a konkurenčním bojem o ně, tak statistické nástroje, jejichž konstrukce jsou ovlivněny nepřiznanými osobními příběhy i zájmy, anebo
státní účtování postavené na zkreslujícím HDP. Originálně pojednávají
o činnostech či produktech, jež se vymykají tržní směně. Zkouší nalézt způsoby, jak alternativně ohodnotit tržně neoceněnou práci.
Sledují dopady přímých či nepřímých daní, penzijních systémů apod.
zvlášť na ženy i muže. Například profesorka ekonomie Julie Matthaei
naznačuje, že genderové, rasové rozdíly i nerovnost předcházely kapitalismu a byly do něj šikovně včleněny. Dokonce se zkoumá i kooptace
feministických ideálů do systému globálního kapitalismu.
Když opustíme akademické kruhy, nabízí se koncept ekonomiky
daru aktivistky a vizionářky Genevieve Vaughan, která přemýšlí
o ekonomické činnosti člověka z pohledu lidské komunikace a „obdarovávací funkce“ jazyka, předcházející existenci trhu. V protikladu
k přirozené logice daru se snaží doložit, že logika výměnného obchodu
„něco za něco“ není v primární výbavě člověka.
Jakou prožíváme krizi?
Údajně ji způsobily nesplácené severoamerické hypotéky, příliš
snadno dostupné i klientům bez dostatečných příjmů. Tolik první
rozbory. Pomiňme to, že podle ředitelů místních bank krize skončila
již loni v prosinci, William Robinson, mezi jinými, míní, že současná
krize je krizí strukturální (jako ve 30. a 70. letech). Tedy horší nežli jen
cyklická krize, ale ještě ne systémová změna kapitalismu, jenž si za poslední desetiletí vysloužil přívlastek hazardní. Je pro něj typické, že se
finanční trhy odtrhly od reálné ekonomiky. Na virtuálních finančních
trzích dnes „i peníze pracují“ a vytvářejí hodnoty – rozuměj: v minulosti nemyslitelné zisky. Na tento způsob tvorby zisku se feministická
8

kritika podle mne zaměřuje nejvíce, alespoň soudě podle výše uvedené zajímavé brožurky Gender Studies.
Jenže i při zamezení všech spekulativních operací a „návratu
k úvěrům“ zůstává podle Marténa jedna geneticky vrozená vada peněz.
Spekulace a komplikované finanční produkty jsou až druhořadý jev.
Klíčovou otázkou každého lidského společenství je, jaké matérie
a zároveň povahy mají být peníze, aby v prvé řadě jejich množství
nebylo manipulovatelné (na přání bankéřů či politiků libovolně
navýšitelné)? Na samotné hmotě nezáleží ani za mák. V minulosti jsme
si konec konců platili kameny, rybími šupinami, kávovými zrnky, býky,
cigaretami aj.
Exponenciální spirály rostoucího zisku a imperativ růstu byly uvedeny do pohybu právě specifickým způsobem „výroby“ peněz po změně
monetární infrastruktury v roce 1913 (vznik první centrální banky v USA)
a opuštění parity dolaru ke zlatu v 70. letech. Tyto změny umožnily
přesný opak toho, o co usiloval Martén, a také připravily půdu pro tuto
krizi.
100 za 100 ne, ale 100 za 300 si nechám líbit
Jedna z žádoucích vlastností peněz je, jak říká Jan Sokol, aby
neměly žádnou hodnotu o sobě a pouze zprostředkovávaly hodnoty.
Představme si test této vlastnosti asi tak, že 100 korun bych chtěla
vyměnit za jiných 100 korun. Užitek takové transakce by nebyl žádný.
A jen hlupačka by přistoupila na výměnu 100 korun za 80 korun,
protože by šlo vždy o zjevně nevýhodné směnné dohody. Zrovna tak
by nás asi nenapadlo někomu navrhovat, že mu za jeho 150 korun
dáme jen 100.
Ve skutečnosti se podobné transakce odehrávají, jen sofis
tikovanějším způsobem! Nejběžnější případ jsou naše peníze na
bankovním účtu. Zjednodušeně řečeno je každá naše koruna ihned rozpůjčována osm- až devětkrát. S 1 Kč se banky chovají, jako by
jich měly deset, získají úvěrového klienta a s dlužním úpisem od něj
spěchají (mimo jiné) do centrální banky půjčit si na obchod peníze.
Takto se postupně zvyšuje množství peněz v oběhu a zvyšuje se inflace (tzn. klesá hodnota peněz).
Proto bylo dosud jediným monetárním cílem České národní banky,
měnového monopolu, zajišťovat stabilitu cen, tedy hlídat inflaci. Měly/i
bychom zpozornět, když teď její představitelé říkají, že kromě tohoto
cíle budou muset čím dál více zasahovat, aby „stabilizovali finanční systém“. Jinými slovy tím naznačují, že v monetární oblasti začínají ztrácet
půdu pod nohama.
Potřebujeme vlastní rychlokurz finanční gramotnosti
Jelikož se většina monetárních rozhodnutí odehrává daleko od politické arény, a přitom jsou to peníze, které oceňují náš svět (a sotva se
jich zbavíme), už proto bychom potřebovaly/i jako sůl – a to rychle
– proškolení na téma feministické či kriticky pojaté finanční gramotnosti. Systém penězotvorby je ale tak složitý a mnohovrstevnatý,
že jen úsilí vyložit problém a jeho podstatu nějak přehledně, bude
téměř nadlidský výkon. Ráda bych znala feministický pohled na tuto
radikální změnu monetárního systému v USA (a dále jinde) a její vliv
na feminizaci chudoby a jiných projevů nerovného rozložení nákladů
hospodářství, které stojí na růstu feminizace péče. Měly/i bychom
začít klást NERVu, ekonomům obecně, poslancům a vládě první cílené otázky na monetární politiku. Obávám se, že snaha zviditelnit
ženy jako airbagy společnosti, které v protikladu k přidané hodnotě
vytvářejí „řetězce přidané péče na globální úrovni“, nestačí.
K něčemu byla krize dobrá. Čerstvý šok z krize nepochybně napomohl tomu, že Nobelovu cenu za ekonomii získala v roce 2009 vůbec
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poprvé žena. Profesorka z Indiana University Elinor Ostrom ji získala
za celoživotní výzkum v oblasti veřejných a kolektivních statků a inspirativní srovnávací studie alternativ k soukromému i veřejnému
vlastnictví.
Krize mění svět
Každý dlužíme v přepočtu přes 250 000 tisíc korun. Přesto už se
rozjíždí tvrdý a nákladný boj finančních institucí o nové klienty, nové
úvěrové smlouvy, protože imperativ růstu žije dál. Systém má radši inflaci (a nesnižování cen).
Technologie miniaturních chipů nám mohou vzít naše soukromí
i značnou svobodu. Přímo z peněz se může stát všudypřítomný sledovací systém, jak varuje Katherine Albrecht, autorka bestselleru Spy
Chips. Různé sociální karty pro příjemce sociální dávek (již státem
chystané), slevové karty, ale koneckonů i bankovky budou detekovat
každé naše hnutí (de facto i myšlenkové – zpětně). Dokonalé znalosti
klienta a jeho slabosti pro značku mohou firmy zneužít a nasadit vyšší
cenu! Jak jí využijí těžší váhy – banky a vlády?

feministickou optikou

kultura

USA ztratí své privilegované postavení „majitele“ světové měny.
Brazílie, Rusko, Indie, Čína se zbavují dolarových rezerv a využívají
mezinárodní „měnu“ SDR (special drawing rights).
Povzbudivé je, že po světě existuje na tisíce alternativních měn, jak
zjistil B. Lietaer, který kdysi spoluzaváděl euro; mezi nimi také jedna,
která má oproti ostatním solidarizující účinek – tzv. časová měna.
Souběžné zavedení nějaké alternativní měny a de facto rozbití mono
polu tradičních peněz je však v nějaké době nepředstavitelný reformní
politický krok.
V ryze osobní rovině si umím představit, že mohu do jakési míry
omezit vliv rizikových finančních institucí a instrumentů na svůj život
a strukturu občanské společnosti tím, že snížím úspory na svých
účtech. Tím, že své peníze nebudu ukládat do banky, ale naopak si
je uložím do práce svých blízkých. Já sama tedy půjčím peníze jiným.
Takto budou peníze a půjčky decentralizovány, v oběhu, přece uložené
a poslouží snad dobré věci. Budiž mi přátelé dobrou bankou… Nebo
je to příliš idealistická podoba mikrofinancování?
Miluš Kotišová
Autorka působí jako překladatelka, učitelka a publicistka.

TIPY NA LITERATURU K TÉMATU

KRIZE JAKO NOVÝ ZAČÁTEK, NEBO PROMARNĚNÁ ŠANCE: GENDEROVÉ
ASPEKTY FINANČNÍ KRIZE
Publikace vznikla z důvodu absence genderového pohledu na dění okolo krize u nás,
v Polsku i na Slovensku a také z důvodu nedostatku informací o sociálních dopadech
a vlivu na podobu veřejných služeb, která výrazně ovlivňuje postavení žen ve společnosti.
Obsah sborníku tvoří pět kapitol – Finanční krize feministickou perspektivou, Dopady
finanční krize na sociální a rodinnou politiku, Reformy: vzdělávání a výzkum, Migrace
v době krize, Finanční krize a neziskové organizace. „Finanční krize má i svůj genderový
rozměr. To nemusí nutně znamenat, že dopadá ve všech svých fázích hůře na ženy (řada
analýz však tento fakt potvrzuje), jde především o to, že na muže a ženy dopadá jinak
a různou měrou.“
•
kolektiv autorů a autorek, editorka Linda Sokačová
•
vydalo Gender Studies, o. p. s., Praha, 2010
•
kniha je k sehnání v on-line knihkupectví organizace http://knihkupectvi.feminismus.cz
RODOVÉ DÔSLEDKY KRÍZY. ASPEKTY VYBRANÝCH PRÍPADOV
Třináctá publikace sborníkové řady Aspekty obsahuje analýzy, které vznikly v rámci
společného projektu partnerských organizací z České republiky, Polska, Ukrajiny, Slo
venské republiky a Zastoupení Nadace Heinrich Böll ve Varšavě. Projekt byl zaměřen
na zkoumání genderových důsledků finanční a hospodářeské krize z různých hledisek.
Autorky textů se dotýkají vybraných aspektů této komplexní problematiky, přičemž
vychází z analýzy situace na trhu práce, vládních protikrizových opatření, vybraných
zákonů, vládních a opozičních diskurzů o krizi a z obsahové analýzy médií. „Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového
hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010.“
•
autorky Janka Debrecéniová, Jarmila Filadelfiová, Zuzana Maďarová, editorka Jana
Cviková
•
vydalo Záujmové združenie žien ASPEKT, Bratislava, 2010
•
publikace je dostupná ve slovenské i české knižní distribuci a také zdarma ke
stažení na www.aspekt.sk
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Muzska stafeta
Slepá ulička reforem
Na prvý pohled to může vypadat překvapivě, ale reformy současné
vlády působí ve stejném směru jako světová hospodářská krize.
Obojí bylo vyvoláno snahou těch nejbohatších bohatnout ještě
rychleji. Obojí přenáší rizika plynoucí z neregulovaného bohatnutí těch zcela nahoře na nižší a střední vrstvy společnosti.
Nastartované reformy mají společné to, že ze tří dosavadních
pilířů sociálního zajištění (trhu práce, rodiny a systémů pojištění)
tvoří tři významné zdroje nových sociálních rizik.
Na trhu práce posiluje jak krize, tak tendence k proměně
zaměstnanců v pracující chudé. Už dnes jsou v České republice celkové náklady práce na úrovni pouhé jedné čtvrtiny
nákladů práce v nejvyspělejších zemích EU. Krize i reformy
přispívají k tomu, že stagnace a snižování ceny práce se budou
dotýkat především mladých nastupujících zaměstnanců, matek
samoživitelek a mužů i žen v předdůchodovém věku. K tomu
směřuje tlak na nahrazování plnohodnotných pracovních smluv
prací na omezenou dobu, výraznější šíření smluv na dobu určitou
a tlak na šíření částečných úvazků. Ve stejném směru působí další
plánované omezení podpor v nezaměstnanosti, které už dnes
u nás patří k nejnižším v Evropě.
Spolu s dalšími chystanými opatřeními to povede nejen k poklesu
kupní síly, ale také ke snížení odvodů dotyčných zaměstnanců
do státního rozpočtu. To prvé dále zpomalí chod ekonomiky, to
druhé zvýší chudobu veřejného sektoru.
Leccos nasvědčuje tomu, že v oblasti veřejného sektoru byl použit
stejný postup, jakým se privatizovaly státní firmy v průběhu 90.let
20. století. Tehdy byly i dobře fungující podniky přiváděny na

pokraj kolapsu, poté byly odevzdány novému majiteli pouze za
symbolickou cenu. Po privatizaci se firma opět rozjela standardním tempem a přinesla svému zachránci tučnou odměnu.
Něco podobného dnes zažíváme v měřítku celého státu. Veřejný
sektor balancuje v důsledku snížení daní a pojistného na pokraji
kolapsu. Následná privatizace bude vydávána za záchranu. Ti,
kdo budou jeho funkce privatizovat, dosáhnou odměny vysoce
převyšující odměny těch, kdo privatizovali v 90. letech státní
podniky.
Negativní dopady trhu práce, který produkuje ve stále vyšší míře
pracující chudobu, i selhávání pojistných systémů mají podle
představ neoliberálů vyvažovat domácnosti, tedy především
ženy. Prosazované reformy jim to ovšem nijak neusnadňují. Škrty
v oblasti rodin s dětmi (redukce porodného, zrušení sociálního
příspěvku aj.) zhoršují situaci těch rodin, které se rozhodnou
pořídit si dítě, a snižují životní standard rodinám, které si již děti
pořídily. To zadělává na ještě hlubší krizi nejen penzijního systému.
Identifikovat se s reformami, které působí stejným směrem jako
světová hospodářská krize, vyžaduje od občanů hodně státotvornosti. Ti, kteří na reformách vydělají, budou s nadějí očekávat
příchod nové krize.
Jan Keller
Autor je sociolog, publicista
a environmentalista.

EKONOMICKÁ SITUACE OBĚTÍ DOMÁCÍHO
NÁSILÍ V DOBĚ KRIZE
Domácí násilí je fenomén, který negativně zasahuje velké
množství lidí ze všech společenských vrstev, převážně žen a dětí.
Podle oficiálního výzkumu, který byl realizován v České republice
v roce 2003, zažila násilí ze strany svého partnera každá třetí žena
starší 18 let.
V tomto vysokém čísle jsou zahrnuty jak ženy, které zažily násilí
jednorázově, tak i ty, na nichž dlouhodobé kruté domácí násilí zanechalo tragické následky v podobě devastace životů nejen jejich, ale
i dětí. Tato devastace se v posledních letech prohlubuje v důsledku
ekonomické krize, jež si vybírá krutou daň zejména od těch
nejslabších, tj. právě žen a dětí, které zažívaly násilí ze strany osoby
blízké.
Domácí násilí lze považovat za jednu z nejnebezpečnějších forem
agrese. Z hlediska výskytu je nejrozšířenější formou násilí, která
vykazuje vysokou latentnost a závažnost. Tato závažnost je dána
skutečností, že domácí násilí zasahuje do všech oblastí života obětí
a přímo ohrožuje plnění všech jejich životních rolí. V praxi to znamená,
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že ovlivňuje nejen roli ženy, manželky, matky apod., ale výrazně se
podílí na znehodnocení pracovní role oběti a na drastickém snížení
její ekonomické situace.
Ženy s dětmi, které se rozhodly odejít od násilného partnera,
získávají tímto krokem bezpečí, avšak ocitají se ve faktické chudobě.
Za míru chudoby je považován život s příjmem nižším než 60 %
průměrného platu. Podle Českého statistického úřadu průměrná
mzda v loňském roce za 3. čtvrtletí 2010 činila 23 665 Kč, přičemž
příjem takové ženy s dítětem předškolního věku činí často jen 1,5násobek životního minima, což je 6 720 Kč. Tato částka je pouhých 28 %
průměrné mzdy v ČR. To je jedním z důvodů, proč je rozhodování
o odchodu ze společné domácnosti tak těžké. Žena se rozhoduje
mezi ohrožením života a zdraví v důsledku domácího násilí, nebo
mezi chudobou a sociálním vyloučením po odchodu od násilného
partnera. Tuto situaci výrazně ovlivňuje ekonomická krize, která
se podepsala na tom, že ženy po odchodu od partnera jen obtížně
získávají zaměstnání, které by jim umožnilo péči o děti a zároveň za-
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jistilo dosavadní životní standard.
U žen s dětmi jednoznačně zvyšuje chudobu vazba na děti, která
ženu po odchodu od násilného partnera výrazně znevýhodňuje
na trhu práce. Toto znevýhodnění je dáno skutečností, že prio
ritní pro matku s dětmi se stalo zajištění péče o děti, proto není
schopna nabídnout časovou flexibilitu, která je v současné době ve
většině zaměstnání vyžadována. Negativní atributy žen „stigmatizovaných“ rozvodem a péčí o nezaopatřené děti jsou ve většině firem
považovány za překážku při výběru odpovídajícího zaměstnání. Tíže
a odpovědnost za chod domácnosti a výchovu dětí však v těchto
případech spočívá výhradně na ženě. V případě domácího násilí
běžně dochází k tomu, že otec zpochybňuje finanční náklady na dítě
a výživné neplatí. V době ekonomické krize se také nezřídka stává, že
zaměstnání ztratí i otec, který pak nemá výživné z čeho platit. Žena tak
ve velkém stresu řeší zabezpečení základních životních potřeb, jako
je jídlo, bydlení, hygienické potřeby, musí řešit, zda si může dovolit
obohatit jídelníček o maso či koupit kostku másla. Na dovolenou či
zaplacení školního výletu pro děti jí už peníze nezbývají.
Žena s dětmi je tak vyloučena ze všech běžných aktivit a je doslova ohrožena „bezdomovectvím“, protože onemocní-li ona nebo dítě
a bude-li muset zůstat doma bez finančních prostředků, může rychle
přijít o bydlení. Chudoba žen se tak zásadním způsobem dotýká také
problému dětské chudoby a vzdělání dětí.
Marcela utekla od násilného partnera spolu s 16letým synem Tadeášem,
který navštěvoval střední školu. Tadeáš musel školu změnit a do nového
kolektivu vrstevníků se mu nepodařilo začlenit. Spolužáci se mu smáli, že
nemá značkové oblečení, že je „socka“ a že chodí v roztrhaných botách.
Tadeáš začal chodit za školu, matce tuto situaci zazlíval a utíkal od ní. Ze
školy ho vyhodili a on sám chtěl začít co nejdříve pracovat, aby si mohl
kupovat hezké věci.
Jde-li o ženu, která má již odrostlé děti a v rodině je majetek, odchází
zpravidla z plně zajištěné domácnosti do neznáma a často jí nezbývá
nic jiného, než majetek vymáhat soudně. Vypořádání společného
jmění manželů v některých případech trvá mnoho let a v té době je
žena odkázána pouze na svůj příjem, starobní či invalidní důchod.
Příjem žen v České republice je o 25 % nižší než u mužů, a to i v případě,
že pracují na stejné pozici. V důchodovém věku pobírají ženy jen80–
82 % mužských starobních důchodů. V případech domácího násilí

(Foto Erika Kovaříková: Lugano-doble persona)
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často tyto ženy odcházejí po mnoha letech společného soužití s násilným manželem do nejistoty pouze s věcmi osobní potřeby. Pro ženy ve
vyšším věku má takový odchod velmi negativní sociální a ekonomické
dopady na jejich život, které se často promítají i do jejich zdravotního
stavu. Rozdíl v životní úrovni a bytových podmínkách těchto žen
a jejich manželů, kteří se chovali násilně, je propastný a v době ekonomické krize se zvyšuje.
Paní Antonie je žena v důchodu, která po mnoho let zažívala domácí
násilí. V době, kdy se rozhodla z násilného vztahu odejít, začínala ekonomická krize. Paní Antonie odešla do Prahy, protože v místě bydliště
nebyla v bezpečí. Sehnala si podnájem, a aby měla na stále se zvyšující
nájemné, sehnala si zaměstnání v obchodě s textilem. Když před rokem
začali v obchodě snižovat stavy pracovníků, jako důchodkyni ji propustili první. Ihned si našla brigádu jako uklízečka. Ani to jí však nestačilo
na nájem a jídlo, proto si přibrala druhý úklid. V létě onemocněla
a nemohla pracovat. V té době si musela vzít půjčku, aby mohla opět se
zvyšující nájemné zaplatit. Z důchodu a z peněz, které vydělá, je schopna se skromně uživit, avšak dárky k Vánocům vnoučatům letos poprvé
po mnoha letech koupit nemohla. Paní Antonie celý život pracovala
v kanceláři, za doby trvání manželství si postavili rodinný dům, který však
obývá násilný manžel, vybavení domu ničí a rozprodává. Paní Antonie
se domáhá svého majetku soudně, avšak vypořádání společného jmění
manželů trvá již 3 roky a stále není u konce. Otázkou je, co by se stalo,
kdyby se zdravotní stav paní Antonie zhoršil a ona nemohla pracovat.
V době ekonomické krize přebytek pracovních sil oběti domácího
násilí, které se svoji situaci rozhodnou řešit, znevýhodňuje. Trh práce je
nasycen, nezaměstnanost stoupá a ženy, které zažívaly domácí násilí,
jsou touto situací poznamenány jak po stránce zdravotní, tak i sociální,
a jen těžko konkurují dravému prostředí trhu práce. Pokud seženou
nějakou práci, je často pod úrovní jejich vzdělání, hůře placená,
případně jsou nuceny přijmout nabídku krátkodobých brigád nebo
práce bez řádné pracovní smlouvy. Tato situace je uvrhá do velké nejistoty spojené s rizikem chudoby a sociálního vyloučení.
Zdena Bednářová
Autorka je předsedkyní občanského sdružení Acorus, které
poskytuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím
(www.acorus.cz, nonstop linka: 283 892 772).
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KOLIK STOJÍ ŠATY ZE ZARY?
Odvrácená tvář globální produkce a společenská odpovědnost
firem
Na jaře roku 2008 natočila televizní stanice BBC v bangladéšském
Dhaka nelidské podmínky v textilních dílnách, kde se šilo značkové
oblečení pro značku Zara. Ženy, často mladší 15 let, pracovaly
v otřesných podmínkách blížících se otroctví. „I za tu nejmenší chybu
jsme bity nebo je nám snížena mzda,“ vypověděla jedna dělnice. Byly
nuceny k dlouhým hodinám přesčasů. Zároveň opuštění továrny bez
dovolení bylo trestáno zabavením části měsíční mzdy.
Vedení firmy Zara se hájilo tím, že se jedná o chybu lokálních
subdodavatelů, o jejichž chování nevěděli. Přes tento alibistický postoj
znamená otevření této a podobných kauz pro mezinárodní korporace,
stejně jako jejich zákazníky, nepříjemné zjištění, že globální produkce
přece jenom něco stojí. Nadnárodní producenti, ve snaze uchránit si
dobré jméno, jsou nuceni převzít odpovědnost za problémy, které
přímo nesouvisí s jejich produkčními cíly, a za pracovní podmínky
v zemích, ve kterých nechávají svoje zboží vyrábět, jinými slovy chovat
se „společensky odpovědně“.
Společenská odpovědnost jako dobrovolný závazek
Společenskou odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility
– CSR) lze definovat jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci
svého fungování odpovědně ke společnosti i životnímu prostředí, ve
kterém podnikají. Právě aspekt dobrovolnosti takového chování však
představuje jedno z úskalí při hodnocení významu a reálného dopadu iniciativ v oblasti CSR. Skutečně postihovat lze pouze firmy, které
nejednají v souladu se zákonem. Chybí-li v dané zemi odpovídající
legislativa nebo vhodné nástroje kontroly, je-li možné obejít normu
úplatkem, potom je pouze jeden způsob, jak donutit producenty
k odpovědnému chování. Špatná publicita spojená s diskreditací
značky.
Ve snaze očistit své dobré jméno nebo podpořit svou dobrou
reputaci publikují globální producenti výroční zprávy plné důkazů
společenské odpovědnosti. Tisíce světových firem se připojilo
k iniciativě Organizace spojených národů (OSN) nazvané Global Compact, která definuje deset základních
zásad odpovědné produkce.
Jména organizací, které na daná pravidla formálně přistoupily, jsou zveřejněny
na stránkách projektu. Tyto společnosti
se mohou zaštiťovat logem iniciativy,
a tedy i prestiží OSN. Právě z tohoto
důvodu mnohé z neziskových organizací
kritizovaly Global Compact jako nástroj
firemního PR.
Směrnice Organizace pro ekonomi
ckou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti byly poprvé vydány
již v roce 1976. Jedná se o zásady, které
by měly být dodržovány korporacemi
podnikajícími na území členských států
organizace. Směrnice jsou však relevantní
i pro státy stojící mimo OECD, neboť organizace se sídlem na území členských
států organizace mají závazek tato pravidla naplňovat všude, kde podnikají. Od
roku 2000 jsou pak odpovědny i za etiku
výroby svých dodavatelů.
Na úrovni Evropské unie byla v roce
1996 založena organizace CSR Europe.
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Cílem iniciativy je zajišťovat celoevropsky propagaci společenské
odpovědnosti firem, nabízet vzdělání a poradenství v této oblasti,
shromažďovat poznatky a příklady a formulovat konkrétní výstupy
demonstrující přínos tohoto konceptu.
Význam mezinárodních korporací v boji proti zneužívání
práce žen
Koncept Společenské odpovědnosti firem má pomoci předcházet
negativním důsledkům globalizace produkce a budovat dobrou
pověst značky. Přítomnost nadnárodní firmy v rozvojové zemi může
významně přispět k jejímu rozvoji a ekonomickému růstu – firma
využívá místní suroviny, zaměstnává a vyškoluje místní pracovní sílu,
investuje do místní infrastruktury a přispívá k technologickému pokroku. Na druhou stranu jsou firmy operující v rozvojovém světě často
kritizovány za ždímání zaměstnanců, znečišťování životního prostředí
a nešetrné čerpání přírodních zdrojů.
Dodržování zásad CSR má výrazný dopad na postavení žen v ro
zvojových zemích. Jsou to právě ony, koho dodavatelé nadnárodních
korporací nejčastěji zaměstnávají ve svých výrobních provozech.
Představují levnou, lehce manipulovatelnou a nenáročnou pracovní
sílu. Vzhledem k tomu, že se často stávají jedinými živitelkami rodiny,
bývají ochotné přistoupit na jakékoliv pracovní podmínky. Kvůli povinnosti pomáhat živit rodinu často nemohou dokončit základní
vzdělání, což je činí ještě méně kompetentními chránit si svoje práva
na pracovišti. Nemohou se seznámit s pracovními předpisy, přečíst si
pracovní smlouvu, dostanou-li nějakou, nebo si přepočítat svoji mzdu.
Společenská odpovědnost firem má tak velký potenciál měnit posta
vení žen v rozvojovém světě, a to nejen na trhu práce, ale i v dalších
oblastech, jako je přístup ke vzdělání nebo lékařské péči. Nesmí však
zůstat pouze prázdným heslem. Zájem o to, aby firmy, které pravidla
CSR nedodržují, byly skutečně za své jednání potrestány, je převážně
na nás, kupujících.
Lenka Formánková

(zdroj: Gender Studies o. p. s. - www.rovneprilezitosti.cz)
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SOCIAL WATCH: SOLIDARITA A PÉČE
JAKO ALTERNATIVNÍ PARADIGMA ROZVOJE
Transnacionální síť neziskových organizací a občanských skupin
Social Watch vznikla v roce 1995 jako reakce na závazky přijaté na
konferencích pořádaných OSN v daném roce: Světovém summitu
o sociálním rozvoji v Kodani a Světové konferenci o ženách v Pekingu. Hlavními cíli, které si tato síť při svém vzniku stanovila, jsou
tedy především monitorování a kritické zhodnocení dodržování
závazků týkajících se sociálních práv, odstranění chudoby a prosazení genderové spravedlnosti, které byly přijaty většinou států
světa. K tomuto účelu Social Watch vydává každoročně monitorovací zprávu.
V poslední zprávě Po pádu: Čas na změnu se Social Watch snaží
využít krizi jako výzvu ke změně dosavadního fungování globální
ekonomiky a politiky a k nahrazení převládajícího neoliberálního
modelu založeného na jednorozměrné maximalizaci zisku na úkor
dalších oblastí společenského života. Jednotlivé organizace, které
v rámci Social Watch působí v mezinárodní genderové pracovní
skupině, zejména zdůrazňují, že návrhy na překonání současné krize
musí zohlednit skutečnost, že současný ekonomický systém závisí na rozsáhlé sféře
péče – ať už placené, nebo neplacené.
Zajištění péče a sociální reprodukce je
pro fungování společnosti nezbytné,
přesto je ale tato oblast zcela opomíjena
v současných protikrizových opatřeních,
která se soustředí na finanční podporu
odvětví, jež jsou z pozice mocných definována jako klíčová pro systém. Stranou
ale zůstává to, že definice těchto priorit je
zcela poplatná neoliberální ideologii kumulace zisku a nadvýroby, která světovou
ekonomiku do této krize přivedla.
Současná krize v USA a dalších zemích je
však pouze povrchním projevem podstatně
hlubších tendencí v dějinném vývoji. Nejedná
se o nahodilosti v dílčích částech ekonomi
ckých struktur v poslední době, ale o vyústění
dlouhodobých rozporných ekonomických
trendů. Pro pochopení krize je proto zapotřebí
rozbor dlouhodobých vývojových trendů
v současném kapitalistickém systému. Krize jako taková pomohla upozornit na hlubší provázanost neoliberální tržní ekonomie a nerovných
genderových vztahů. Specifické dopady ekonomické krize na zhoršení
postavení žen ukázaly, že se nejedná o náhodný výkyv, ale o hlubší
systémové příčiny. Především se ukazuje, že ve společnosti, která se
řídí primárně principy trhu a tržního individualismu, je rovnost mužů
a žen principiálně nedosažitelná. Spoléhání na trh totiž nemůže zajistit dostupnou péči pro všechny, protože je veden odlišnými ho

SOCIAL WATCH: Více informací o Social Watch, včetně elektronické verze každoročních monitorovacích zpráv, naleznete na
internetové stránce české koalice www.socialwatch.cz nebo na
stránkách mezinárodní sítě www.socialwatch.org. Českou koalici
Social Watch tvoří: Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Masarykova demokratická akademie, Gen-

dnotami, než jaké do popředí staví princip solidarity a péče. Tržní
principy rovněž ze své podstaty neumožňují ocenění péče, stejně tak
jako vylučují z oblasti oceňovaného výkonu další aktivity, jako např.
komunitní a dobrovolné práce. A právě genderově nerovná distribuce
zodpovědnosti za péči a sociální reprodukci, kterou ve většině případů
zajišťují ženy, představuje klíčový aspekt pro pochopení nerovností
mezi muži a ženami.
Ekonomická krize rovněž zvýšila pozornost, která je věnována
negativním důsledkům jednotlivých opatření na určité margina
lizované skupiny žen. Social Watch v této souvislosti upozorňuje, že
momentální vyhrocení dlouhodobých systémových a strukturálních
tendencí genderové nespravedlnosti v období ekonomické krize,
která je následována škrty veřejných financí, dopadají na ženy dvojím
způsobem: 1) protože ženy tvoří většinu zaměstnanců veřejné sféry,
snižování pracovních míst ve veřejné sféře zvyšuje nezaměstnanost
žen, současně jsou ženy také více zaměstnány v neformální ekonomice, zejména v odvětvích výroby spotřebního
zboží, s nízkým sociálním zabezpečením a právní
ochranou, kde je na zaměstnance přenášena
vyšší míra rizik plynoucích z globálního propadu
spotřeby; 2) protože ženy mají z důvodu tradiční
dělby práce hlavní zodpovědnost za péči o děti
a starost o rodinu, zkracování veřejné podpory
jeslí, školek, vzdělávacího systému, zdravotni
ctví i důchodového zaopatření zvyšuje zatížení
žen v soukromé sféře, která nahrazuje upadající
veřejné sociální sítě a základní veřejné služby.
V této souvislosti se hovoří o krizi péče, která
je výsledkem dlouhodobého zneuznání
a nedocenění péče v tomto systému.
Jednou z hlavních aktivit a nástrojů monitoringu Social Watch je prosazování alternativního „měření“ ne/úspěchů v naplňování
jednotlivých závazků s ohledem na eliminaci
chudoby a prosazování genderové spravedlnosti, zejména v protikladu k indikátorům
prosazovaným Světovou bankou. Social
Watch navrhla indikátor základních podmínek, které umožňují rozvinutí schopností lidí (Basic Capability Index), a indikátor genderové spravedlnosti (Gender Equity
Index – GEI). Tato data jsou významná pro politické zdůvodnění akutní
nutnosti boje proti chudobě a genderové nerovnosti.
Zuzana Uhde
Autorka je socioložka a šéfredaktorka časopisu Gender,
rovné příležitosti, výzkum. Působí jako doktorandka oddělení
Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

der & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., Gender studies, o. p. s., Fórum
50 %, NESEHNUTÍ Brno, Trast pro ekonomiku a společnost.
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Historicke vlakno

EKONOMICKÁ KRIZE VČERA A DNES
A JEJÍ VLIV NA GENDEROVÉ ROLE
Na zodpovězení otázky, jak se důsledky aktuální ekonomické
krize projevují ve vztahu k ženám a mužům, respektive jestli
jsou genderově rozrůzněné, se snažíme hledat odpověď mimo
jiné i v tomto čísle FEMY. Následujícím textem se vrátíme k ekonomické krizi 30. let 20. století.
Velká hospodářská krize odstartovala roku 1929 tzv. černým
čtvrtkem neboli kolapsem newyorské burzy a lavinovitě se šířila po
celých Spojených státech amerických i zbytku průmyslového světa. Již
tehdy se v praxi zřetelně projevila provázanost světových ekonomik.
V praxi byly hlavním důsledkem krize krachující firmy, především ty
menší a střední, znatelný pokles celkové produkce a s tím spojený rychlý a masivní nárůst nezaměstnanosti. Protože se krize nevyhnula
ani bankovnímu sektoru, měli lidé problém
dostat se ke svým úsporám, jelikož banky
nedisponovaly potřebnou hotovostí, nebo
o ně rovnou přišli. Cestou z krize se ukázaly
být státní zakázky a budování centrálních
bank (Rooseveltův program New Deal v USA,
podobně koncipovaný projekt Adolfa Hitlera
v Německu), jejichž realizace však následovala
až několik let po vypuknutí krize, rozhodně se
tedy nedá hovořit o jejím rychlém zažehnání.
Krize a následná panika a nedůvěra v liberalismus na ekonomické i politické úrovni byly také
důvodem nárůstu popularity nejrůznějších
extremistických hnutí (již zmiňovaný Hitler
a jeho NSDAP), a tedy jednou z prapříčin vypuknutí druhé světové války. Ostatně právě
řada státních zakázek pro armádu v rámci preventivního zbrojení evropských států i Severní
Ameriky byla důležitým faktorem, který posléze přispěl k definitivnímu zažehnání krize
na konci 30. let.

Po vypuknutí krize zaměstnanost žen v USA paradoxně mírně
narůstá, a to proto, že byly nuceny přijímat práci namísto svých
mužských příbuzných, kteří ji na dlouhou dobu ztratili, a tím udržovat
ekonomickou prosperitu domácnosti jako celku. Svoji roli sehrála
i skutečnost, že ženy dostávaly nižší mzdu, takže byly zaměstnavateli
žádanější. Pracovní příležitosti pro muže byly silně zredukovány, a to
do té míry, že muži s bílou pletí byli ochotni vykonávat podřadné
práce, dříve určené hlavně Afroameričanům. Nebyli ale ochotni nechat se zaměstnat na posty tradičně vyhrazené ženám (služebné
profese, zdravotní sestry, pomocnice v domácnosti atp.), takže celkový počet těchto pracovních nabídek neklesl nijak dramaticky. Je
tedy zřejmé, že jisté „ponížení“ na rovině rasové bylo pro tehdejší
muže přijatelnější než na rovině genderové, což jen dosvědčuje, jak

Krize zasáhla především nejméně majetné
obyvatele průmyslových zemí, kteří leckde
živořili na hranici bídy, ale nevyhnula se ani
vrstvě střední. Nejistotou a hladem byly
pochopitelně sužovány obě poloviny lidského rodu, ekonomická a životní situace
žen však vykazovala některé specifické rysy,
které zde nastíníme především s odkazem
na dění v USA, kde je tato problematika
relativně dobře probádána. První třetina 20.
století byla dobou, kdy nebylo obvyklé, aby
se ženy z vyšších sociálních vrstev angažovaly
ve veřejné pracovní sféře – prioritou z hlediska většinové společnosti byla jejich práce
v domácnosti a starost o rodinu. Je to doba,
která časově splývá s tzv. první vlnou feminismu, kdy byl z hlediska ženského hnutí na
pořadu dne především boj o rovné právní
postavení – např. hlasovací právo ve Velké
Británii získaly ženy až těsně před krizí, v roce
1928.
14

(foto: Dorothea Lange)
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hluboce byly představy o práci vhodné „pro muže“ a „pro
ženy“ zakořeněny v tehdejší společnosti. Frustrace mužů
neschopných živit rodinu, napětí v domácnostech, roz
pady rodin a alkoholismus jsou často zmiňovány jako
široce rozšířené dobové problémy. Řadu rodin naopak
nastalé těžkosti ještě více stmelily a dařilo se jim uchovat zdání normálnosti včetně tradičního rozdělení rolí
mezi manželi. Ve vzpomínkách jednotlivců nalézáme
ozvuky společných rodinných aktivit, jako byl poslech
rádia nebo hraní Monopolů, které se jako populární
společenská hra objevily právě v polovině 30. let.
Pokud hovoříme o ženách a mužích jako jednolitých
skupinách, jedná se pochopitelně o zjednodušení;
v každém individuálním případě hrála roli řada dalších
faktorů, jako např. věk, rasa, geografická oblast nebo
také rodinný stav. Ještě kritičtější než u žen vdaných byla
situace žen ovdovělých, rozvedených nebo opuštěných,
z nižších společenských tříd, které se musely starat
o rodinu a jejichž sociální kredit byl tradičně velmi nízký.
Na rozdíl od nezaměstnaných mužů, které společnost
nemarginalizovala a kteří se nadále pohybovali ve
veřejném prostoru bez omezení, se tyto ženy snažily
být ve společnosti, jejíž frustrace narůstala, ještě méně
viditelné.
Od zaměstnaných žen se se vší samozřejmostí
očekávalo, že budou i nadále zvládat své domácí povinnosti. Navíc je možné se v dobové rétorice setkat i s
mnoha výpady proti nim, argumentujícími tím, že berou
práci mužům. Ty byly směřovány hlavně proti ženám
vdaným, které „měly být doma a starat se o rodinu“. Ještě
v roce 1936 údajně více než 80 % amerických obyvatel zaměstnávání vdaných žen odmítalo, a dokonce se
na federální úrovni připravovaly zákony, které je měly
omezovat. Přesto se mezi léty 1930–40 v důsledku krize
počet pracujících vdaných žen v USA zdvojnásobil.
Tažení proti ženám zaměstnaným v době krize ne
bylo pouze záležitostí USA, s jeho obdobou se setkáme
i v jiných státech, mj. i v tehdejším Československu.
Tyto ženy byly v našem dobovém tisku vyzývány, aby
přenechaly svá místa „živitelům rodin“, a vláda dokonce sáhla k legislativním omezením adresovaným vdaným ženám
výdělečně činným ve státních a veřejných službách. Tento populi
stický návrh byl širokou veřejností přijat vesměs pozitivně, ale velmi ostře na vzniklou situaci zareagovala např. senátorka Františka
Plamínková, která tento postup označila za „naprostý výsměch demokracii“ a jako předsedkyně Ženské národní rady se za tuto organizaci v oné záležitosti velmi energicky angažovala.
Americké historičky a historikové docházejí při celkovém hodnocení důsledků hospodářské krize na genderové role k paradoxnímu
závěru: společnost, která ženskou práci v placeném sektoru nutně
potřebovala, před ní zároveň zavírala oči a snažila se ji na symbo
lické rovině ignorovat, což do života zaměstnaných žen vnášelo rozpolcenost a značné napětí. Děti, které v této době vyrůstaly, vnímaly
zaměstnanost a přetíženost svých matek jako jev nutný, ale silně ne
gativní, kterému se chtěly ve svém dospělém životě vyhnout. Místo
aby byly tradiční role do budoucna rozrušeny, byly naopak krizí posíleny a silná (sebe)identifikace žen s domácí sférou stála v základech
fenoménu zvaného někdy „feminine mystique“, který ovládal ame
rickou společnost v 50. letech.
Michaela Malaníková
(děkuje za revizi textu Denise Nečasové)

Obrázek vznikl při workshopu kresleného humoru pořádaného B. Higgins
a E. Hauserovou – viz FEMA2 (autorka: Eva Hauserová)

TIPY NA LITERATURU K TÉMATU
1. Susan Ware – Women and the Great Depression (http://
www.gilderlehrman.org);
2. Kathy A. McMahon – The invisible Women of the Great Depression (http://ezinearticles.com);
3. Teresa Amott, Julie Matthaei – Race, Gender and Work:
A Multi-Cultural Economic History of Women in the United
States;
4. Glenn H. Elder, Jr. – Children of the Great Depression: Social
Change in Life Experience;
5. Melissa Feinberg – Elusive equality. Gender, Citizenship, and
the Limits of Democracy in Czechoslovakia, 1918–1950;
6. Dana Musilová – Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky
1918–1939;
7. Jana Burešová – Proměny společenského postavení českých
žen v 1. polovině 20. století;
8. Melissa Feinber – Elusive equality. Gender, Citizenship, and
the Limits of Democracy in Czechoslovakia, 1918–1950.
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku

Afghánistán (FMF): Afghánské ministerstvo spravedlnosti zvažuje
zavedení nových pravidel pro přijímání žen prchajících před domácím
násilím do azylových domů. Tyto ženy by nově musely stanout před
osmičlennou komisí, která by měla pravomoc posoudit, zda ženu
přijmout, nebo ji naopak uvěznit či vrátit zpět rodině. V případě, že by
ženě azylové ubytování bylo poskytnuto, musela by se podrobovat
pravidelným lékařským prohlídkám, které nevylučují například ověřování
panenství. Jejich pobyt by navíc závisel na žádosti rodiny, na jejímž
základě by se žena případně musela vrátit zpět. Mnohé mezinárodní
i místní lidskoprávní subjekty, jako například Human Rights Watch nebo
Afghánský výbor pro lidská práva, již vyjádřily své znepokojení nad
těmito postupy. Domácí násilí vnímají jako kulturou podmíněný jev – a v
období přechodu k jeho eliminaci považují existenci azylových zařízení za
klíčovou. V Afghánistánu jich je celkově asi 14. (dj)

Egypt (Ms.): Po odstoupení prezidenta Mubaraka prochází Egypt obdobím nadějných politických změn. Známá egyptská aktivistka Iman Bibars,
neskrývající víru v lepší budoucnost, však zpochybnila obraz revoluce zejména
v amerických médiích. Podle ní ženy tvořily na káhirském náměstí Tahrír asi
40 % všech přítomných, přesto se podle ní většina zahraničních reportáží
zaměřovala na muže rolníky a studenty, případně ženy v burkách a hidžábech.
Bibars označila za problematický fakt, že lidé jako ona, tedy anglicky hovořící,
veřejně činná žena středního věku, navíc držitelka doktorátu, oděná v západním stylu, prostor pro svůj hlas nedostali. Vyjádřila rovněž své znepokojení
nad skutečností, že v radě vládou pověřených osob, které mají do značné míry
politický přechod ve svých rukou, není jediná žena. To by Bibars v nejbližší
době chtěla změnit. (dj)

Nepál (WeNews): Přestože v Nepálu homosexualita není trestná
a od roku 2007 gayové, lesby a lidé s transgender identitou mají
zaručena plná práva, v praktickém životě jich dosahují nesnadno.
Zejména transgender jedinci mají velký problém s obdržením dokladu
o občanství, na jehož základě si teprve mohou nárokovat tak běžné
věci, jako je zaměstnání, přístup ke vzdělání, ošetření v nemocnici nebo
zděděný majetek. Transgender osob žije v třicetimilionovém Nepálu
podle odhadů asi 200 000 a podle Sunila Babu Panta, prvního otevřeně
gay nepálského politika, jich má doklad o občanství pouhá hrstka. Do
dnešního data však neexistují oficiální statistiky. To by se mělo změnit
při letošním sčítání lidu, kde by již kategorie „sexuálního statusu“ měla
být zahrnuta. Za práva transgender lidí se v Nepálu zasazuje například
Blue Diamond Society, jejímž zakladatelem je Pant. Tato organizace
bude proto vyvíjet tlak na to, aby byla na občanských dokladech vedle
„muže“ a „ženy“ přítomna i kolonka „třetí pohlaví“. (dj)

Nový Zéland (Ms.): Rádio The Rock vyhlásilo v únoru soutěž s názvem
Vyhraj manželku. Soutěž měla být příležitostí pro novozélandské muže
jet na Ukrajinu, vybrat si tam ženu z databáze agentury Nekonečná láska
(Endless Love Agency) a dovézt si ji domů – to vše zdarma. Soutěž vzbudila
lehké mezinárodní pozdvižení, a proto v polovině února rádiová stanice
vydala prohlášení, že v nejbližší době bude na tuto kontroverzi reagovat.
Reakcí však nebyla omluva a zrušení soutěže, nýbrž její přejmenování
na Vyhraj dvanáctidenní cestu na nádhernou Ukrajinu a poznej přitom
sexy Východoevropanku, se kterou se jednoho dne možná oženíš!. Impuls
k tomuto kroku vzešel od ukrajinské ambasády, která původní název
soutěže považovala za útok na důstojnost nejen ukrajinských, ale všech
žen. Přes změněný název však předpoklad, že žena může být cenou, kterou
lze vyhrát, zůstává stejný. (dj)

Ukrajina (Novinky): Na danou kauzu reagovaly svým svérázným
způsobem aktivistky ukrajinského ženského hnutí FEMEN. Oblečeny
jako nevěsty, tradiční věnce a mašle ve vlasech a tradičně nahoře bez
demonstrovaly hesla jako „Vítejte v pekle“ a „Ukrajina není bordel“. Krom
dané rozhlasové soutěže kritizovaly i cestovní kanceláře organizující na
Ukrajinu zájezdy za sexuální turistikou. (kat)

(zdroj: flickr/monasosh)

Itálie (Ms., NYT): Dne 12. února se ve 230 italských městech vydaly
do ulic tisíce žen protestujících pod hesly „Kdy, když ne teď?“ a „Basta!“
(Dost!) proti sexuálním skandálům premiéra
Silvia Berlusconiho. Podle Susanny Camusso,
šéfky největšího italského odborového
svazu, již bylo na čase vydobýt si prostor, ve
kterém by italské ženy mohly žít důstojně
a bez urážek, jakých se jim dostává Berlusconiho chováním. Ten má být v polovině
února postaven před soud za údajný sex za
úplatu se sedmnáctiletou marockou břišní
tanečnicí, které poté pomohl k propuštění po
zatčení za krádež. Sex s nezletilými je přitom
v Itálii trestný. Berlusconi však demonstraci
odmítl jako pouhý střet politických názorů
a své kritičky a kritiky označil za moralizující
a puritánské. (dj)
(foto: Ellena Rossini)
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USA (Ms.): Nepřátelská atmosféra americké imigrační politiky se ukazuje
být výrazným faktorem ovlivňujícím výskyt rasově motivovaných zločinů
z nenávisti. Podle nezávislého žurnalistického konsorcia The Media Consortium v mnoha z těchto případů hraje roli mizogynie, a proto by vedle
vražd měly mezi zmíněné zločiny z nenávisti patřit také sexuálně motivované násilné trestné činy, namířené proti imigrantkám. Ženy pobývající na americkém území bez jakékoli dokumentace jsou jim vystaveny
ve zvýšené míře na svých pracovních pozicích (sexuální obtěžování,
znásilnění na pracovišti), ale čelí například také vykořisťování, souvisejícímu s jejich bezprávním statusem. Alarmujícím způsobem je tak vidět,
jak „zločinecký“ přistěhovalecký diskurz koreluje s výskytem zločinů
páchaných na přistěhovalých. (dj)

Irsko (FMF): Britské ministerstvo zdravotnictví vydalo koncem května
prohlášení, ve kterém uvádí, že každý den cestuje z Irska do Velké
Británie 12 žen za účelem provedení umělého přerušení těhotenství.
V roce 2010 jich bylo celkem 4 402. Ačkoli Evropský soud pro lidská
práva v prosinci minulého roku označil zákaz potratů v irské ústavě jako
porušení práva ženy na přiměřenou zdravotní péči v život ohrožujících
situacích, zákaz potratů v ostatních případech v Irsku zůstal v platnosti
i nadále. (dj)
Egypt (Ms.): Bývalá televizní hlasatelka, moderátorka talk show a akti
vistka Buthayna Kamel v polovině května oznámila, že hodlá kandidovat na post první egyptské prezidentky. Kamel je v posledních letech
známá pro své prosazování demokracie a transparentnosti a ve svých
talk show se nevyhýbá tématům, jako jsou sexuální vztahy a domácí
násilí. Doaa Abdelaal, projektová manažerka feministické aktivistické
skupiny v Káhiře, tvrdí, že její kandidatura přichází v pravý čas, kdy
je v post-revolučním Egyptě genderová rovnost horkým tématem.
A ačkoli je její šance na vítězství možná nízká, už samotná kandidatura
Kamel vytváří prostor pro dialog o postavení žen v nové egyptské
vládě. Volby jsou v listopadu, proto bude zajímavé sledovat Kamel mezi
rostoucím seznamem mužských kandidátů. (dj)
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USA (Trend, Hyper, Ms.): Největší světová obchodní síť Wal-Mart
bude čelit hromadné žalobě více než milionu svých zaměstnankyň
a možné mnohamiliardové náhradě za diskriminaci na pracovišti kvůli
pohlaví. Rozhodl o tom v dubnu federální odvolací soud devátého
obvodu v San Francisku. Případ se táhne od roku 2001, kdy Betty Dukes,
zaměstnankyně pobočky Wal-Martu jižně od San Francisca, obvinila firmu
ze systematické diskriminace žen. Krátce na to se k ní přidalo dalších
šest pracovnic. Řetězec podle nich vyplácel ženám za srovnatelnou práci
nižší mzdy než mužům, nabízel jim menší možnosti kariérního postupu
a rozdílně k nim přistupoval i při zvyšování mezd. Žalobkyně argumentovaly například i tím, že až 65 % zaměstnaných osob ve Wal-Martu
jsou ženy, ale jen třetina manažerských pozic je obsazena ženami. Jak
uvedli právníci, kteří podávali tehdy individuální žaloby, zaměstnankyně
vyjadřovaly zájmy všech
pracovnic Wal-Martu, které
pracovaly pro společnost
od podání žaloby až dosud.
Pokud se před soud opravdu
dostane hromadná žaloba,
půjde o největší spor v historii
amerického soudnictví, protože
jen od roku 2001 v řetězci pracovalo vice než 1,6 milionu žen.
,,Trvalo to velmi dlouho a chtělo
to hodně práce, ale vypadá to
tak, že se konečně dostaneme
před soud. To je vše, oč jsme doposud žádaly.“ citoval New York
Times po rozhodnutí soudu
první žalobkyni Betty Dukes.
Požadavky hromadné žaloby
jsou, aby Wal-Mart změnil své
jednání a zaplatil škody za ušlé
mzdy a benefity. (kat)
Betty Dukes, první žalobkyně Wal-Martu
(zdroj: walmartclass.com)

Zdroje informací: FMF (Feminist Majority Foundation), Ms. (Ms. Magazine Blog), WeNews (Women’s e-News), NYT (The New York Times), Novinky.cz, Hyper.cz
(Zaostřeno na hypermarkety), eTrend.sk.

Za každou cenu – petice kampaně
Byznys a lidská práva
Stále více českých firem přesouvá svou činnost do zahraničí. Nevyhýbají se
ani rizikovým zemím v Asii či Africe, kde musí čelit různým negativním pra
ktikám, jako jsou například dětská práce, nedodržování zaměstnaneckých
práv, diskriminace nebo ekologická devastace. S cílem zabránit porušování
lidských práv a podpořit firmy v odpovědném chování vznikla kampaň
Byznys a lidská práva, na které spolupracují neziskové organizace Amnesty International, Ekologický právní servis a Společnost pro Fair Trade.
Připravily etický kodex, tzv. Deset kroků k odpovědnému podnikání, který
firmám pomůže zorientovat se ve spleti nástrah souvisejících s působením
v rizikových zemích, jejichž úřady tolerují pracovní podmínky porušující
lidská práva. Kodex nejen upozorňuje na problémy, ale doporučuje také
firmám, jak porušování lidských práv předcházet – například zavedením
vnitřního systému dozoru, proškolením zaměstnanců a zaměstnankyň,
zabudováním požadavku ochrany zaměstnaneckých práv do obchodních
smluv.
Brožura Byznys, který se vyplatí – kroky k odpovědnému podnikání, kterou vydala Amnesty International, uvádí jako příklad dobré praxe kauzu týkající
se podnikání společnosti Chiquita: během interního auditu subdodavatelů
Chiquity v roce 2002 vyplynuly na povrch případy sexuálního obtěžování
v jedné ze zemí Latinské Ameriky. Společnost po vyšetřování incidentů
propustila zodpovědné nadřízené pracovníky, poskytla všem ženám v této
lokalitě školení týkající se sexuálního obtěžování, jejich práv a povinností
nadřízených. Proškolila přímé nadřízené, ale i management v tom, jak při
těchto incidentech postupovat a jaká opatření přijmout. Během následného auditu v roce 2003 nebyly údajně zaznamenány žádné případy sexuálního obtěžování v této ani jiných lokalitách, kde firma působí.

Kampaň Byznys a lidská práva můžete podpořit i vy – podpisem
pod on-line petici na webových stránkách www.zakazdoucenu.cz.
Podpoříte tak požadavky ve dvou směrech:
1) aby Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jako potřebná autorita,
podpořilo a zveřejnilo etický kodex odpovědného podnikání, který by
firmy měly dodržovat.
2) aby Česká republika na úrovni EU podpořila požadavek, který určí, že
firmy působící v EU budou právně odpovědné za veškerou újmu, kterou
způsobí kdekoliv na světě lidem a životnímu prostředí.
Na webových stránkách kampaně najdete řadu dalších informací, konkrétních případů a zkušeností z různých zemí a s firmami z různých odvětví
(aktuálně např. unikátní výzkum o tom, za jakých podmínek vzniká většina
outdoorového oblečení prodávaného v ČR). Petici už podepsalo přes 7 500
osob. Přidejte se i vy k hlasu, který říká „Nechceme práci dětí, nechceme
diskriminaci, nechceme žádnou další ropnou skvrnu“. (kat)

(zdroj: www.zakazdoucenu.cz)
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PORADNA
FEMA sbírá zkušenosti z praxe zavedených poraden. Dotazy vychází ze skutečných příběhů a dotazů reálných osob, které se na
spolupracující poradny obrátily.

PRÁVNÍ PORADNA

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

OZNÁMENÍ ZNÁSILNĚNÍ

PŘÍBĚHY Z PORADENSKÉ PRAXE

Dobrý den. Byla jsem znásilněna, šla na policii, ale tam mi řekli, že
mi to nevěří, a poslali mě domů. Už se mi to nechce hlásit znovu,
ale zajímalo by mě, jestli je takový postup běžný a co se s tím dá
dělat?

Tentokrát bych chtěla popsat zkušenosti ze zážitkových workshopů
pro ženy. S kolegyní Kristinou vedeme víceméně pravidelné skupiny
nebo jednorázové workshopy zaměřené na různá témata, u kterých
považujeme za důležité, aby byla nahlížena ve skupině druhých lidí
a s odstupem. Workshopy vedeme zážitkovou formou, používáme výtvarné techniky, imaginaci a vedeme samozřejmě také diskuzi o různých
společenských a individuálních tlacích, které ženy ovlivňují.

Uvedený postup policie je jednoznačně chybný. Policie je po
vinna přijmout jakékoliv oznámení a zabývat se jím. Oznámení
musí přijmout kterýkoliv výkonný útvar policie, a to nezávisle
na místní příslušnosti (určuje se podle místa, kde byl trestný
čin spáchán). Zda danému oznámení konkrétní policista věří,
nebo ne, nemá vliv na jeho povinnost oznámení přijmout. Proti
postupu policisty můžete podat stížnost nejlépe k rukám jeho
nadřízeného u policejního útvaru, ve kterém policista
slouží. Můžete zároveň požádat, aby vás do 30 dnů
od podání stížnosti vyrozuměli, jaká opatření byla
přijata. Stížnost lze podat písemně nebo ústně.
Zároveň můžete dát podnět Odboru vnitřní
kontroly Policejního prezidia, který se zabývá
mimo jiné chováním a jednáním příslušníků
a zaměstnanců Policie ČR. Připomínku
můžete poslat na e-mailovou adresu ovk@
mvcr.cz.
Trestní oznámení lze podat ústně, ale i písemně.
Může být podáno jednak k orgánu Policie ČR, ale také
na státní zastupitelství. V případě, že nemáte s policií dobrou
zkušenost, lze podat trestní oznámení písemně a současně
můžete trestní oznámení zaslat na vědomí státnímu zastupitelství. Vyhnete se tak riziku prvotního kontaktu s řadovým policistou, který např. nemá ještě dostatek zkušeností pro řešení takto
závažných otázek. Oznámení bude vždy vyšetřovat policie, ale
budou Vás již kontaktovat policisté, kteří se tímto typem trestné
činnosti zabývají, měli by tedy mít více zkušeností při jednání
s obětí trestného činu a zachovávat profesionální přístup.
Mgr. Hana Jandová, právnička občanského sdružení Persefona

PERSEFONA, o. s. (Brno)
tel.: 737 834 345, 545 245 996
(po–pá 9.00–17.00)
e-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz
Poskytujeme pomoc osobám starším 18 let, které jsou
oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění.
Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží
pomoci. Mezi naše základní služby patří právní poradenství,
včetně sepsání právních podání; psychologické a sociální
poradenství; psychoterapie; telefonické a e-mailové pora
denství a další. Služby poskytujeme bezplatně.

18

V poslední době jsme se zabývaly tématem mateřství a tím, jak ženy
buď prožívají mateřství jako matky, nebo jako ženy, které zatím děti ne
mají nebo se rozhodly je nemít. Psychologické principy v této práci
vidím v opakované zkušenosti, že je důležité zabývat se jednak
právě diskuzemi nad různými vnějšími vlivy, které ženy
ve vztahu k tématu ovlivňují, dále ale postupovat
k tomu, jak žena s těmito vlivy nakládá sama,
co je pro ni podpůrné, a co je naopak důležité
podrobit vlastní kritice, a připomínat si, že toto
je pro ženu značně nepodpůrné a nenechat to na
sebe tolik působit. Téměř vždy se dostáváme
k tomu, že představy společnosti a různé
tradice a zaběhnuté stereotypy, např. původní
rodiny, dokážou ženě „naskakovat“ automaticky,
a ovlivňovat ji tak v jejích postojích a prožívání, pokud
si je sama neuvědomí, nepojmenuje, a nedá tak prostor tomu, aby se rozhodla, zda se jimi chce dál nechávat
ovlivňovat, nebo ne.
Konkrétně bych chtěla popsat některé zkušenosti z výše
zmíněného workshopu o prožívání vlastního mateřství. Bylo velmi zajímavé, jaké negativní stereotypy v souvislosti s mateřstvím ženy ze strany toho, co „si myslí“ společnost a původní rodina, uváděly. Jednalo se
např. o názory typu: matka je zodpovědná za to, když se dítě nechová
dobře, a je tím vinna, žena je jediná pravá osoba, která se o dítě dobře
postará, musí všechno vydržet a nehledět na to, co ona sama chce, ostatní mají právo ženu kritizovat za to, jaká je ve své mateřské roli a dávat
jí rady. Osobně mě velmi překvapilo, jak silně negativně výroky vyznívaly, a sama jsem si ověřila, že pokud takový brainstorming udělám také,
napadají mě k danému tématu, viděno z hlediska názorů společnosti,
také velmi silné a přitom odzbrojující a imperativní názory. Někdo
může namítnout, že ženy přece mají svůj názor a nemusí se nechat
takovými názory ovlivnit. To je pravda, ale zároveň je moje zkušenost
z workshopů taková, že tyto stereotypy fungují a ženy ovlivňují, i když
se zdají být úplně nesmyslné, pokud je člověk nahlas vysloví. Napadá
mě např. vyjádření jedné mladé a velmi schopné účastnice, která se
výborně realizovala ve své práci i vášni – hudbě – a která ve své rodině
slýchávala, že nejhorší pro ženu je, když není krásná. Její otec ji za krásnou nepovažoval a ona sama s pocitem, že je ošklivá a že je to její slabá
stránka, dlouho bojovala. Proto vnímám jako velmi podpůrné pracovat
s těmito tlaky a hledat cestu k vlastnímu názoru a tomu, co mě dělá
spokojenou bez ohledu na to, co si o tom myslí nebo co si já myslím, že
si myslí např. původní rodina, co se o tom dovídám z médií, slýchávám
od kolegů apod.
Mgr. Petra Bartlová, psycholožka a psychoterapeutka
(kontaktní telefon: 736 270 175)
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Na slovicko...
Feministický ráj: Polsko
Gazeta Wyborcza před časem zveřejnila výsledky průzkumu obliby
cizinců v Polsku. Ukázalo se, že Česko je nejoblíbenějším sousedem
Polek a Poláků. Nedá se říci, že bychom náklonnost Polsku opláceli
stejnou měrou. Koncentrátem antipolských stereotypů byla před
časem populární xenofobní facebooková skupina Chceme moře místo Polska.
Zatímco doma musí Polky bojovat s konzervativizmem a fundamentalismem katolické církve, Čechy se jim zdají jako liberální a sekulární
ráj. Mezi polskými feministkami pořád slýchám: U vás je všechno lepší,
jiné, pokrokovější, otevřenější, vy jste prostě napřed. Máte legální potraty, můžete studovat gender, ve škole se otevřeně mluví o antikoncepci… Neposlouchá se to špatně a člověk sám lehko podlehne po
citu nadřazenosti, vyspělosti a civilizovanosti. Během únorové stáže
v Trojměstě (Gdaňsk, Sopoty, Gdyně) jsem ale dospěla k hořkému
procitnutí. Cítila jsem se tam jako návštěvnice z rozvojové země.
V pondělí rozdávání neheteronormativních valentýnek, v úterý filmová projekce, ve středu vernisáž fotografické výstavy o diskriminaci,
ve čtvrtek setkání organizací realizujících sexuální výchovu, v pátek
antidiskriminační kurz pro děti a večer organizační setkání k Manifě, tj.
pochodu, který se v době kolem 8. března pořádá ve většině velkých
polských měst. Na schůzce k Manifě se sešly nejen aktivistky z femi-

nistických organizací, ale i umělkyně, pedagožky z vysokých škol
a političky. Především účast političek mě zaujala. V Čechách jsou ty
nejosvícenější ochotné zúčastnit se nanejvýš debaty o ženách v politice, kterou pro ně uspořádáme, ale že by se s námi scházely k organizaci nějakých veřejných shromáždění a ze svých vlastních kapes se
skládaly na ozvučení, tak daleko to ještě nikdy nedošlo.
A víte, že mají v Polsku kvóty pro zastoupení žen na kandidátkách stran? Že by to souviselo s faktem, že není političkám zatěžko
pomáhat organizovat pochody u příležitosti Mezinárodního dne žen?
Shodou okolností jsem při návratu v sobotní Gazetě nalezla článek
Agaty Pavlinec „Nie takie rajskie Čechy“. Píše, že není tak docela pravda, že by Češi neměli žádného boha. Jejich (tedy naším) bohem je
podle ní půllitr piva a nahé ženské poprsí. No, je to trochu stereotyp,
ale přiznejme si upřímně, něco na něm je. Je to božstvo Čechů a Češky
se rády chlubí tím, že mají smysl pro humor a nehodlají toto božstvo kritizovat. Je tohle ten feministický ráj, který by nám měly Polky závidět?
Lucie Jarkovská
Autorka je socioložka. Působí na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Glosy Jany Valdrove
O mužské intuici a mužských zbraních
Narodilo se dítě a nad postýlkou se sklánějí pomyslné sudičky. Aby však
mohly vyslovit své prognózy, musejí nejprve zkontrolovat pohlaví: je to
holčička, nebo chlapeček? Každá, i začínající sudička dobře ví, že chlapci
má prorokovat úspěchy, dravost a dobře placené povolání, kdežto dívce
skromnost, potlačování ambicí ve prospěch jejích blízkých a připravenost
kdykoli přerušit zaměstnání, aby mohla pečovat o potřebné.
Odkud se bere přesvědčení, že ženy a muži jsou jakoby z různých planet,
že existují typicky mužské a typicky ženské osudy, vlastnosti, talenty?
A jak se toto přesvědčení udržuje po celé generace? Určitou odpověď
nabízí tzv. lidové moudrosti – ustálená slovní spojení, rčení, pořekadla,
přísloví – rodinné stříbro slovní zásoby. Jedná se o zjednodušené,
zobecněné úsudky, které sice pomáhají rychle vyhodnotit danou situaci (špatně parkuje – „Jasně, žena za volantem.“), ale zároveň schematizují myšlení a brání nasazení myšlenkových postupů, které by nás vedly k pravým příčinám jevů – nemluvíc o případech, kdy se ukážou jako
chybné.
Tyto jazykové genderové stereotypy vždy znovu a znovu verbalizují
a usazují do paměti celých generací, že muži a ženy jsou „opačná“ pohlaví
a jen tak se mohou vzájemně doplňovat. Mají ještě jeden vedlejší efekt:
jestliže příslušník či příslušnice jedné z takto vymezených skupin vykazuje rysy nebo aktivity připisované tzv. opačnému pohlaví, musí se vyrovnávat s překvapením, odporem nebo nepřijetím.
Co je komu souzeno, určují také přívlastky: chlapská otevřenost, slovo
muže, ženská logika, ženská intuice, ženské intriky, ženské zbraně. Přívlastky
jsou jakási implicitní hodnocení: slovo muže je něco úctyhodného, ženská
logika je synonymum špatné logiky, zato ženská intuice je hold vnímavosti, jíž jsou údajně schopny pouze ženy. Vyměníme-li na zkoušku v takových slovních spojeních pohlaví, dostaneme nejspíše nesmysly: jak
byste například chápali ženskou otevřenost? Jazyk konzervuje „tradiční“

pohled na svět a chová se odmítavě, když chceme uplatnit jiný úhel
pohledu.
Představme si zemi se zkorumpovaným, zločinem prorostlým vládním
aparátem a s nepatrnou účastí silných ženských osobností ve vládě.
Sociální situace se zhoršuje, úplatnost roste, špičky politických stran se
vzájemně odposlouchávají a vydírají a bojují o výhodné zakázky, z nichž
velká část poputuje do vlastních kapes. Připusťme na chvíli, že se atmosféra a poměry doby začnou odrážet na významech slov – posunou je,
pozmění nebo obrátí. Přívlastky ženský–mužský si vymění místa. Zde je
malý slovník nových pojmů:
»» Chlapská otevřenost: připravenost kdykoli a jakkoli vydělat nelegálním
způsobem peníze.
»» Slovo muže: slib, který není míněn vážně.
»» Mužské intriky: označení činnosti parlamentu nebo výsledků této činnosti.
»» Mužská intuice: neomylné a účinné vyřazování soupeřů na cestě za vlastním prospěchem.
»» Mužské zbraně: uplácení, odposlechy, vydírání, špehování, výstřely do
zad, sudy s kyselinou.
Možná se někdo zeptá, mám-li něco proti mužům? Vůbec nic. Kritika je
vedena vůči jazykovým stereotypům, ať už se týkají žen, nebo mužů.
Mluvčí je často umí šikovně zdůvodňovat ženskými a mužskými hormony, pudy, geny. Stereotypy představují pomyslnou
železnou oponu mezi pohlavími – proč ji mít stále
spuštěnou, když to jde i bez ní??
Jana Valdrová
Autorka je germanistka a genderová lingvistka.
Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
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ČESKÉ NEVĚSTY NA DOBÍRKU
,,Jsou to ženy nejvyšší kvality,“ říká o Češkách v rozhovoru pro
Prague Post Weiner, ředitel seznamovací agentury Hand in Hand,
která se specializuje na sňatky českých žen s muži z ekonomicky
prosperujících zemí. A proč právě české ženy? Říká se, že jsou
krásné, inteligentní, dobře vychované, a co je hlavní, jsou jen
málo zkažené tím proklatým feminismem, který ničí život
mužům v anglosaských zemích.
Posledně jmenovaná ctnost se eufemisticky vyjadřuje jako ,,smysl pro
rodinu“ či jako ,,schopnost vytvořit dobré rodinné zázemí“. Dále má prý
českým ženám sloužit ke cti, že jsou uvyklé na dominantní pozici muže.
Dál už jsem rozhovor v Prague Post číst nemohla. Hněv ve mně kypěl
a toužila jsem nahlas vyjádřit pohrdání všemi, co tuhle zrůdnost provozují. A tak jsem se vydala přímo do agentury Hand in Hand. Hlavou mi
vířily otázky. Co ženy tlačí k tomu, aby se takto nabízely? Peníze? Nebo
něco jiného? Proč chtějí vyměnit harmonické rodinné soužití se sobě
rovnými rodáky za úlohu submisivní služky kdesi za mořem? A proč jsou
angličtí gentlemanové ochotní zaplatit víc než 30 tisíc jen za možnost
s nějakou z nich se sejít, aniž by měli jakoukoli garanci, že z toho něco
bude?
V agentuře mě uvítaly dvě z jejích pracovnic, Daniela a Martina
(jména byla změněna), které rozhodně nenaplňovaly mou představu
dohazovačky. Žádný blond přeliv, žádné gelové nehty, žádné výrazné
líčení. Byla jsem tak trochu zklamaná, že se mi hroutí sen o mém
dobrodružném rozkrývání nekalých praktik obchodu se ženami. Záhy
jsem si uvědomila, že mám proti sobě dvě vtipné a nesmírně bystré po-

zorovatelky mezilidských vztahů.
Jak seznámení funguje?
Registrace se u každé agentury liší. Někde je ponechán
větší prostor iniciativám klientů a klientek, jinde je vše
organizované a hlídané. Tím druhým typem je Hand in
Hand.
Ženy zde mají registraci zdarma. Ta probíhá skrze internetové stránky, kde uchazečky vyplní dotazník a na
hrají své fotky. Registracemi se poté probírá šéf agentury,
který vybere „ty, co se mu líbí“. Krása té které ženy je jedním z hlavních kritérií. Druhým, neméně důležitým, je její
znalost angličtiny.
Z druhé strany agentura registruje muže. Ti ale musí
zaplatit něco kolem 30 tisíc korun. Poté do hry vstupují zaměstnankyně agentury, porovnávají požadavky
mužů a žen a snaží se najít potenciálně si vyhovující
páry.
Pánové pak přijíždějí do Čech, kde absolvují jednu až tři
schůzky s vybranými ženami. Zde je velký rozdíl oproti seznamkám v Rusku, na Ukrajině nebo v jihovýchodní Asii, kde mají
muži v podstatě neomezený výběr a celý proces se opravdu blíží
nákupu v supermarketu. Jen si místo jogurtů vybírají manželky.
Podle pracovnic agentury závisí na obou dvou stejně, zda se rozhodnou ve scházení pokračovat, či ne. Kontakty na sebe nemají, spojkou je
agentura, nehrozí tedy nevítané obtěžování a narušování soukromí ať
z jedné, nebo z druhé strany.
Není seznamka jako seznamka a nejsou Čechy jako Vietnam
Fenomén „nevěst na dobírku“ není ničím novým, ani ničím specificky
českým. Agentury, které vyvážely ženy za účelem sňatku z Evropy do
USA, byly velmi rozšířené v 19. století. V té době docházelo k masové
vlně migrace do zámoří především z chudších regionů Evropy, jako
Řecko, Itálie či Irsko, a jako první obvykle odcházeli svobodní muži. Ti se
v nové zemi usadili a za čas začali pomýšlet na sňatek, ideálně s ženou,
která by sdílela jejich kulturní a náboženské hodnoty. Těch se ale v místě
nedostávalo, a proto bylo třeba je dovézt. Pro chudé rodiny v Evropě
bylo vyvdání dcery často ulehčením a do neznáma ji posílali s nadějí na
lepší ekonomické podmínky jak pro ni, tak případně pro celou rodinu.
V současné době statistiky uvádějí, že např. do USA se tímto způsobem
provdá zhruba 6 000 žen ročně. Velmi rozšířený fenomén je to v jihovýchodní Asii, kde jsou ekonomické rozdíly mezi regiony obrovské.
Londýnský deník The Independent uvádí, že v roce 2009 si 40 000 jihoko
rejských mužů přivezlo manželku z Vietnamu. Zájem o nevěsty z chudých
regionů Vietnamu, Nepálu, Kambodži, Filipín či Uzbekistánu mají muži
i v Singapuru či na Tchaj-wanu. V těchto zemích je běžné, že nevěsty
bývají velmi mladé a kromě „smyslu pro rodinu“ inzerují také panenství.
Na rozdíl od českých žen, které se registrovaly u agentury Hand in Hand,
není výjimkou, když neznají jazyk země, do které za účelem sňatku migrují, tudíž ani jazyk, kterým mluví manžel a jeho rodina. Vhodné páry
se nesnaží vytipovat agentura, ale muži sami vyjíždějí do zahraničí, kde
pro ně agentury shromáždí potenciální nevěsty do jednoho místa, ženy
předvedou své přednosti a muži si mezi nimi vybírají podobně, jako se
vybírají třeba královny krásy. Popřípadě ženy a dívky cestují do zemí
potenciálních ženichů, kde pak v kancelářích agentur čekají, zda se objeví vysněný muž a vybere si právě je. Muži neplatí za registraci, ale až
v momentě, kdy je takříkajíc ruka v rukávu.
V tomto případě je podobnost s obchodem s lidmi výraznější.
Nicméně i tady je dobré mít se na pozoru před zjednodušujícím pojetím
žen jako absolutních obětí a mužů jako absolutních vykořisťovatelů.
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Ženy, které se rozhodnou hledat si manžela tímto způsobem, zkrátka
racionálně využívají možností, jež se ženám nabízely pro vzestup na
sociálním žebříčku odjakživa, a sňatek byl v historii vždy mnohem spíše
smlouvou ekonomickou než dovršením romantické lásky. Blízkost slov
prodat se a provdat se není náhodná, dodnes mluvíme o sňatkovém
trhu. Požadavek lásky, partnerského porozumění a fyzické
přitažlivosti v manželství je až luxusem moderních bohatých
společností. Pravdou ovšem zůstává, že na obchodu se sňatky
v extrémně chudých regionech profitují v první řadě agentury, které inkasují od ženichů závratné sumy, z nichž pouze
zlomek získají rodiny nevěst. Tyto agentury těží z chudoby
a nestarají se o zajištění důstojných a bezpečných podmínek
pro své klientky.
Kdo jsou ženy a muži, kteří se seznamují tímto
způsobem?
„Pánové si stěžují, že tamní ženy nechtějí zakládat rodinu,
nejsou připravené na dlouhodobý vztah, kouří, pijí, jdou jen
po penězích, po kariéře. Muži chtějí založit rodinu, ale často
nemají s kým,“ přibližuje Daniela postoje jejich klientů.
Hlásí se ženy všech věkových kategorií. „Máme tu docela
hodně žen z cestovního průmyslu. Ze starších ročníků jsou to
hlavně učitelky, překladatelky, pracovnice v cestovním ruchu,“
vyjmenovává Martina a dodává, že se jim hlásí i mladé ženy,
pod dvacet let, ty ale většinou odmítají a ony si často nakonec
najdou partnera v Čechách, aniž se sešly s některým z klientů.
Vážněji prý seznamování berou starší ročníky. Výjimkou
(zdroj: archiv)
nejsou ženy s jedním či dvěma dětmi, které prý ale nejsou
seznámení na překážku.
Zpravidla jsou ženy již seznámeny s prostředím, ve kterém hledají partnera. Pracovaly jako au-pair, studovaly na některé zahraniční univerzitě
nebo v Anglii či USA dlouhodobě pracovaly. Obraz naivní Nanynky
z Horní Dolní tedy trochu dostává na frak.
Jaké jsou motivy žen?
Daniela vysvětluje: ,,Mám spoustu kamarádek kolem třicítky a ty prostě
nejsou schopné zavadit o normálního chlapa. Všechny jsou vzdělané,
úspěšné, samostatné, mají i své byty, ale to, co je singl, tak to jsou samý tápající lůzři, co nechtěj dlouhodobý vztahy, ani zakládat rodinu. Sebestředný,
tápající lůzři, co nechtějí dlouhodobý vztah. Spíš nějakou kamarádku na
vyspání, která moc nebude prudit, moc se vázat. A Martina dodává: „Ženský
jsou teď samostatnější a nemusejí se tolik vázat na toho chlapa, co byl dřív
hlava rodiny, živitel...“
,,Tak on za to přeci jen může ten feminismus!?“ snažím se přimět
zaměstnankyně agentury alespoň k nějakému antifeministickému
vyjádření. Martina mě ale překvapí svou analýzou dnešní společnosti:
,,No já nevím, ono to je spíš naopak. Protože tahle doba je strašně mužská,
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taková patricentristická. Že všechny ty hodnoty... to jsou vlastně mužský
hodnoty, co jsou oceňované. A aby byla ženská úspěšná, tak musí přijmout
ty neženské vlastnosti a hodnoty a s těmi tady v tom světě uspěje, bude
oceňovaná, soběstačná a samostatná.“
Češi vs. předsudky
Zajímám se o to, zda se Martina a Daniela setkávají s tím, že se lidé nad
seznamováním přes agentury pohoršují. ,,Lidi se za to trochu stydí, mají
s tím problém,“ vysvětluje Martina. Daniela dodává: ,,Známí si ze mě dělají
srandu, že obchoduju s bílým masem. Kolegyně vymyslela, že jsme jako cestovní agentura, která nabízí speciální služby, a jednou z nich je vážné seznámení. Češi se tváří hrozně tolerantně, ale pak když dojde na lámání chleba...“
Obě zaměstnankyně příliš neschvalují marketingovou strategii svého
šéfa: „Ten způsob, jakým to pan Weiner prezentuje, je hrozný, ale zjevně to
funguje. Nicméně pokud to funguje, tak to není tím, že Weiner naslibuje, že
budou české ženy nenáročné a budou chlapa obdivovat. To je prostě spíš
tím, že se seznámí a na základě toho třeba zjistí, že se přitahují.“
Zajímavé je, že je přitom pohled na seznamující se ženy jako na oběti
velice běžný. Je tak přirozený a automatický, že může trvat hodnou chvíli,
než si člověk uvědomí, že i ony musí mít nějaký silný motiv k tomu, aby
dělaly, co dělají, a že to nutně nemusí znamenat, že jsou to ztracené
chudinky, co se snaží přežít z milodarů boháčů ze Západu.
Když dva říkají totéž, nemusí myslet totéž
Pomalu se dostáváme k „triku“, díky kterému celá seznamka funguje.
Slova feministka a feministický jsou na Západě součástí běžné slovní
zásoby, zatímco v Čechách nenabývají pejorativních významů jen na vybraných katedrách některých vysokých škol.
Když pan Weiner říká, že české ženy nejsou feministky, slyší britští muži
sdělení: ,,Jsou ochotné podílet se na chodu domácnosti, věnovat část
svého času rodině a nejsou absolutně oddané kariéře.“ Zatímco Češky
a Češi totéž čtou jako: ,,Naše ženy vědí, že jejich místo je doma u dětí
a v kuchyni. Sedm teplých jídel týdně je minimum a kompletní péče
o domácnost samozřejmostí.“
Spíš než nad zvrhlostí seznamovacích agentur, namyšleností bohatých
pánů ze Západu a ubohostí chuděrek Češek, co se chtějí pro(v)dávat do
zahraničí, bychom se tedy měli zamyslet nad tím, jestli ony chuděrky
náhodou neutíkají od českých Pepíků a Jardů za lepším. Za kulturní zemí,
za zajištěným životem, ve kterém bude samozřejmostí mít někoho na
hlídání dětí a někoho dalšího na úklid. „Pánové rozhodně neuvažují tak,
že by si přivezli služtičku z Východu. Služky si normálně platí. Ne jako u nás,“
potvrzuje Martina.
Takže tu zůstává poslední, nezodpovězená otázka. Kdo si vezme české
muže, až jim české ženy vezmou roha?
Jitka Svobodová
s přispěním Lucie Jarkovské

Rusku? Vietnamku? Češku? Vyberte si...
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„EKONOMIKA JE JEN NÁSTROJ. CÍLEM JE
ZMĚNIT NAŠE SRDCE A MYSL“
Může být konzum etický? Má smysl podporovat fair trade, nebo
je vhodnější dát přednost lokální produkci? Jaké politické dopady má „volení prostřednictvím peněženky”? Je to forma
veřejné angažovanosti, nebo signál vysokého sociálního statusu nakupujících? Nad těmito i dalšími souvisejícími otázkami se
zamýšlí socioložka Kateřina Lišková a sociolog Petr Kouřil.
Je to všude kolem nás. Vejce od šťastných slepic, sýr z ekologického
hospodářství, ovoce v biokvalitě, bioprášky na praní, fairtradová
káva a čokoláda. Do práce můžete jet ekologickým autem, investovat do akcií, které nepřispívají k porušování lidských práv. Kdo
zvažuje vraždu, může si pořídit kulku bez olova, která zaručeně
nepoškodí životní prostředí. Zkrátka můžete konzumovat eticky.
Když před dvaceti lety současná vlna etické spotřeby startovala, byla
její myšlenka spojena s nevládními organizacemi a širokým sociálním
hnutím, které v 90. letech otevíralo otázky životního
prostředí, lidských práv a chudoby a nabízelo sofistikované analýzy a mnohdy radikální politická řešení.
Organizovat naši spotřebu udržitelnějším způsobem
bylo kapkou v moři hlasů, které volaly po hluboké
proměně společnosti a institucí, které ji řídí. Mezi nimi
hrála důležitou roli sociálně orientovaná ekofeministická hnutí.
S přelomem tisíciletí dramaticky vzrostla poptávka
po etických produktech a výrazně utichla aktivita sociálních hnutí. Úspěšné pionýry etického podnikání
spolkly nadnárodní firmy – např. britský obchod
s kosmetikou The Body Shop koupil L’Oréal, američtí
zmrzlináři Ben & Jerry’s se stali akvizicí firmy Unilever.
Korporace si nálepkou sociální zodpovědnosti vylepšily
image, etické hodnocení jejich dceřiných firem, co se
týče šetrnosti k životnímu prostředí či ochrany práv lidí
i zvířat, se propadlo.
Nicméně tržby z férového zboží rostou. Úspěch
Fairtrade poodhalil některé z rozporů, jež etická
spotřeba skrývá. Jedním z nich jsou třeba ohledy
na životní prostředí vs. akcent na lidská práva. Řada
spotřebitelů kupuje organické výrobky od místních
farmářů, zatímco Fairtrade z definice znamená tisíce
kilometrů přepravy zboží od farmářů z třetího světa ke
spotřebitelům v bohatých zemích. Když chtěla britská
Soil Association udělit označení Fairtrade lokálním
ekologickým výrobkům, musela ho na nátlak organizace Fairtrade stáhnout, protože toto označení se
váže výhradně na výrobky z tzv. rozvojových zemí.
Dalším problematickým bodem je prodej značkových
etických výrobků prostřednictvím supermarketů, které
ale drtí lokální dodavatele zboží „bez značky“ a jež
výstavbou krabic na okrajích měst zničily místní krajinu. V neposlední řadě etická spotřeba značí vysoký
status svého nositele. Osvícení lidé s nabitou prkenicí
tak mohou být morálnější, alespoň co se spotřeby týče,
než jejich třídně níže postavení spoluobčané.
Nakupování se stalo důležitějším než hlasování ve
volbách, stalo se hlavní arénou politického projevu. Takový způsob vyjádření je ale přístupný jen některým.
Jenom ti bohatší mohou hlasovat prostřednictvím
peněženky, a snaha vykoupit svět z chudoby tak dos22

tává, přinejmenším na straně tzv. prvního světa, povážlivou trhlinu. Hlasy
chudších nejsou slyšet, na jejich názorech v tržně orientované politice
jaksi méně záleží. A je to právě ztržnění politiky, které je konečným
důsledkem naplňování sloganu „trh vše vyřeší“. Z takto akcentované
politiky se vytrácí promýšlení alternativních sociálních uspořádání
a rozličných prostředků k jejich dosažení.
Pro ty z nás, kdo se hlásíme k feministickým a dalším levicovým
hnutím, je tu ještě jeden zdvižený ukazováček. Etická spotřeba je
logickým vyústěním hesla „osobní je politické“. Ale je to skutečně tak, že
všechno, co osobně dělám, je politické, respektive mé každodenní osobní konání rovná se moje hlavní/veškerá politická participace? Citát, který
stojí v záhlaví tohoto textu, by mohl být mottem etické spotřeby. Jeho
autorkou však není nikdo jiný než ekonomicky neoliberální a sociálně
konzervativní Margaret Thatcher.
Kateřina Lišková
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Lze dát spotřebě smysl? Tato otázka se nejspíš vkrádá do
mysli každého, kdo někdy namísto ceny u kupovaného zboží
upřednostnil hledisko etičnosti jeho původu. Kateřina Lišková
ve svém textu zmiňuje hned několik příkladů takovéto prefe
rence, jež dokáže odlehčit svědomí spotřebitele. Zařadila mezi
ně i fairtradové zboží. Jako zástupce nevládní organizace,
která se mj. zabývá i propagací fair trade, se krátce pokusím
myšlenku etické spotřeby obhájit. Může tedy svědomí etického
spotřebitele zůstat i nadále klidné? Existují minimálně dva
důvody, které úvodní otázky nejdříve relativizují, aby nakonec
vedly k pozitivní odpovědi.
V první řadě jde o etiku samotnou, na niž těžko může být pohlíženo
jako na něco obecně sdíleného, či dokonce neměnného. Snadno si
můžeme představit různé, navzájem protichůdné nákupní praktiky,
které se však obě označují za etické. Podporovat nákupem chudé
pěstitele rozvojového světa, nebo raději volit místní produkci? Další
příklad takového hodnotového střetu zmiňuje i Kateřina Lišková:
jsou při nákupu důležitější lidská práva, nebo životní prostředí? Netvrdím, že tyto rozpory jsou nevyhnutelné z podstaty, totiž z přirozené
protichůdnosti individuálních i skupinových zájmů, a tedy i nároků
na různé druhy práv. Tvrdím jen, že neexistuje nějaká jedna Etika,
která by dokázala dát spotřebě finální rozměr. Etická spotřeba je
spíše něčím, co se nutně musí neustále vyvíjet, vyjednávat – jak na
úrovni společenské, tak individuální. Svědomí etického spotřebitele
by nemělo být nikdy klidné. V opačném případě by něco nebylo
v pořádku.
Druhým zdrojem pochyb i možného východiska je konzumace
samotná. Většina levicové kritiky míří právě na konzumaci, kterou
implicitně či otevřeně chápe jako jakousi moderní super-praktiku,
která kolonizovala a zároveň zbavila obsahu všechny ostatní typy
jednání. Tímto obsahem může být politika, kultura anebo třeba právě
etika. Přesvědčení o možnosti etické konzumace lze spolu s Marxem
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označit za formu falešného vědomí maskujícího skutečnou povahu
věci. Slovinský filozof a „Elvis kulturní teorie“ Slavoj Žižek dokonce
tvrdí, že tato klamná představa je vědomě udržována i spotřebiteli samotnými. V této souvislosti fair trade označuje za „odpustek“, kterým
se západní spotřebitelé „vykupují“ ze svého špatného svědomí ze situace v rozvojovém světě. Tato kritika konzumní společnosti je do velké
míry trefná. Má však ještě jeden rozměr, který dává etické spotřebě
nový smysl. Je-li totiž veškerá lidská činnost kolonizována konzumní
praxí, pak současný jednotlivec, s vlastní identitou vystavěnou čistě
za pomoci zboží, vlastně nemá možnost nekonzumovat. To mimo jiné
znamená, že ať už si to uvědomuje nebo ne, ať už chce či nechce, je
neustále nucen činit nějaké nákupní volby. Tato nutnost však skrývá
i potenciál, jenž je realizován právě ve chvíli, kdy je nákupní jednání
záměrně eticky orientováno.
Shrnuto – spotřeba má velký potenciál a ospravedlnění ve chvíli,
kdy je založena na etické rozvaze nespoléhající na již hotová řešení.
Trh samotný – ani ten spravedlivý – skutečně nic nevyřeší, sám
o sobě neodstraní globální nerovnosti, environmentální problémy či
světovou chudobu. Pro opravdovou změnu k lepšímu je jistě třeba
i politických rozhodnutí a vůle k jejich prosazení. Připouštím tedy,
že v kritice konzumní společnosti je nutné jít dále a uvědomovat
si i okolnosti depolitizace každodenního konání. Bylo by však nesprávné odmítat potenciál, který etická spotřeba má. Shodneme-li
se na tom, že spotřební volba je skutečně jedním z hlavních vzorců
jednání moderního člověka, pak uvědomění si možnosti takové volby
může být pro velkou část společnosti inspirativním zjištěním. Takováto etická nákupní volba může v důsledku pomoci nejen k vymanění
se fairtradových výrobců z bídy, přispět k jejich důstojnému životu,
dát jim možnost plánovat budoucnost. Může totiž spotřebiteli v rozvinuté části světa vrátit smysl pro aktivní a zodpovědné společenské
jednání.

(zdroj fotografií: www.obanfairtrade.org.uk – komunitní projekt skotského fairtradeového města Oban)

Petr Kouřil
NaZemi – Společnost pro fair trade
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ČERNÁ LABUŤ: VE VĚZENÍ DIVADLA
Nový filmový hit režiséra Darrena Aronofského se točí kolem prob- je ve filmu skvěle znázorněná tísnivou atmosférou podzemních
lému Niny, baletky newyorského souboru, schizofrenně rozpolcené šaten divadla a neoblomnou hradbou všudypřítomných zrcadel,
mezi protichůdnými rolemi bílé a černé labutě, jež má obě ztvárnit. hororovitě pokřivujících Ninin obličej. Vejít vně divadla, za zrcadlo,
Tyto protiklady ženskosti (hodná bílá labut’ se utkává proti zlé
černé v boji o prince) jsou natolik stereotypní a nepřijatelné,
že mnohé divačky a diváky
asi naštvou. V tom případě
doporučuji zaměřit se na další
prvky příběhu, například na
mnohem zajímavější vedlejší
postavy, které právě toto stereotypní vidění ženského
příběhu rozmělňují. Je zajímavé, jak se Nina na své cestě
k úspěchu, a tím i poznání
světa, vymezuje vůči své matce, bývalé baleríně, a také vůči
svým kolegyním v souboru,
z nichž jedna odchází a druhá
přichází, symbolizujíce tak
neúprosný koloběh odumírání
a obnovy. Tento koloběh nabízí
jen krátký okamžik na výsluní,
přičemž si žádá vysokou obět’,
Černá labuť / USA / 2010 / režie: Darren Aronofsky (foto: Bontonfilm)
a tou je totální splynutí s divadlem. Právě to si Nina začíná
palčivě uvědomovat.
Podobný motiv najdeme v režisérově předchozím, a dle mého
názoru lepším, filmu Wrestler (2008), který rozvíjí podobné téma
stárnoucího profesionálního zápasníka Randyho, jehož tělo se po
letech strávených v aréně rozpadá, podobně jako jeho osobní život.
Z dlouhého výčtu paralel mezi těmito filmy (asi nepřekvapí informace, že Aronofský původně zamýšlel natočit film jen jeden, a to o lásce
mezi baletkou a zápasníkem) je nejvýraznější právě téma zajetí divadlem. Toto divadlo,
nejen v reálném, ale
hlavně symbolickém
slova smyslu spoutalo
jejich životy. Nina
i Randy jsou jako loutky neschopné života
mimo jeviště. Randy
se o to alespoň pokusí,
ale brzo poznává, že se
do arény musí vrátit,
že z ní není úniku. Nina
však život mimo divadlo nikdy nepozná. Žije
na něm již od narození
tím, že naplňuje ambice své matky. A tak
svou baletní roli hraje
i doma (scénografie
jejího růžového pokojíku je výmluvná).
P
I
Tato klaustrofobická
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se Nina nikdy neodváží. Toto vězení se pak dá interpretovat i z hlediska genderu. Do jaké míry jsou ženy rozpolcenými zajatkyněmi
obrazů společnosti, dá se z tohoto divadla uniknout a co musí být
tomuto úniku obětováno?
Právě uvěznění divadlem je ve filmu Černá labuť děsivé. Zdá se,
že Nina si uvědomuje touhu vymanit se z něj. To vysvítá zvláště ve
scénách s Lily, novou baletkou v souboru, která Ninu sice zdánlivě
ohrožuje, ale spíš jí jde příkladem v tom, jak nebýt jen loutkou v rukou jiných. Lily si prostě dělá v životě i na jevišti, co chce. Když jde před
zkouškou na flám a zláká k tomu i Ninu, zdá se, že to udělala naschvál,
aby Ninu opila a zabránila jí přijít druhý den včas na zkoušku. Přitom
však Nině ukázala svět za zdmi divadla, kde se dá tančit a užívat
života podle vlastního scénáře. Ať už je tato lekce krutá, či milosrdná,
je pravděpodobně jediná svého druhu v Ninině životě. Kromě Lily jí
cestu z divadla už nikdo neukáže.
Tragédie či horor tak nespočívá v Ninině vizuálně působivé transformaci ve vraždící opeřenkyni, ale právě v jejím trvalém uvěznění
divadlem, které tato absolutní transformace symbolizuje. Nina si
uvědomuje, a to nejen na příkladu Beth, odcházející primabaleríny,
která končí pod koly auta, že může opustit divadlo jen za cenu
úpadku a smrti. Stojí za zmínku, že Černá labuť i Wrestler končí stejně
výmluvně, a to obrazem pádu na žíněnku.
Naštěstí je tu ale také někdo, kdo dopadl trošku líp. Je to opět
vedlejší postava, krásná, ale také nemilosrdně stárnoucí striptérka
Cassidy z Wrestlera, která i přes mnohé strasti vlastně žije docela
normálně. V Černé labuti to kromě Lily už není vůbec nikdo.
Věra Eliášová

STALO SE V CR
STALO
SE V ČR

predstavujeme

tema

stalo se ve svete

feministickou optikou

kultura

LESBY NEJSOU V POHODĚ
Na americký film Děcka jsou v pohodě mohl být divák zvědavý
z několika důvodů: jeho tématem je u nás zatím filmově neprobádané téma lesbického rodičovství, jeho režisérka má na kontě zajímavý film High Art (1998) a konečně jednu z hlavních rolí ztvárnila
Julianne Moore, Laura Brown z úspěšných Hodin a Charlotte z filmu
Single Man. Snad proto jsem film s nadšením všem doporučovala
– konečně na plátně uvidí lesbickou rodinu jako něco běžného
a reálného, navíc od tvůrců, jejichž jména zní více než slibně. Film
však očekávání rozhodně nesplnil a působí spíš jako promarněná
příležitost.
Režisérka Lisa Cholodenko se rozhodla vyjít ze stínu tradičních
seriálových scének à la L Word ze života leseb prahnoucích po dítěti
a do středu dění umístila lesbickou rodinu, která zjevně funguje už
řadu let. Nic (Annette Bening) a Jules (Julianne Moore), dvě partnerky středního věku, spolu vychovávají dvě děti – 18letou Joni
a 15letého Lasera. Obě ke zplození svých potomků využily služeb
kliniky, jež jim poskytla sperma anonymního dárce. Jejich děti zjevně
prospívají, obě matky oslovují jednotným „moms“ a první mráček na
nebi této téměř dokonalé rodinky se objeví až ve chvíli, kdy mladší
Laser projeví touhu poznat svého biologického otce. Podle kalifornských zákonů se o takový kontakt může pokusit až po dosažení
18 let, proto přemluví svou zprvu skeptickou sestru, aby mu pomohla. První setkání s rozšafným otcem Paulem (Mark Ruffalo) je
sice rozpačité, přesto mají všichni zúčastnění zájem setkávat se dál.
Sebevědomé a pánovité Nic se to zprvu nelíbí, ale nakonec jde do
sebe a pokouší se být vstřícná. Zato zakřiknuté Jules jde sbližování
s vetřelcem o poznání lépe, dokonce natolik, že s Paulem skončí
v posteli. Z mráčku se zrodí bouře a neukotvený Paul se chystá odstavit Nic na vedlejší kolej a fungující rodinu si ukrást pro sebe. Nakonec
však všechno dobře dopadne, protože takový už je Hollywood.
Na celé zápletce i na jejím zpracování je problematická zřejmá
snaha režisérky a spoluautorky scénáře „znormalizovat“, či spíše
„zheteronormalizovat“ lesbické rodičovství jako takové. Především
musí chlapci přirozeně chybět otcovský vzor: proto, na rozdíl od
své vyrovnané sestry, prahne po seznámení s biologickým otcem
a neodradí ho ani Paulovo prohlášení, že motivem k dárcovství
spermatu pro něj bylo jen to,
že je „mnohem zábavnější“ než
dárcovství krve. Role otce je zkrátka
to, co v Laserově životě celých patnáct let chybělo, přestože ve filmu
není řečeno čím a proč.

porno náhodou objevil. Skutečně otevřené a několikanásobně delší
jsou naproti tomu postelové scény v Paulově ložnici s konečně živou
Jules. Ano, je-li lesba nespokojená a nedoceněná svou partnerkou,
hledá přece muže, zvlášť takového, který má „ve tváři stejný výraz
jako její děti“.
Vztah Nic a Jules navíc odpovídá všem stereotypním představám
o lesbickém partnerství, včetně věčné otázky „která z těch dvou je
ten chlap“. Proto je Nic zdánlivě silná, chladná živitelka rodiny s krátkým sestřihem a v košili, má tvrdé lokty a jasnou představu téměř
o všem, včetně výchovy dětí, zatímco Jules je uťáplá žena v domácnosti, v šatech a s dlouhými vlasy, která čeká, až děti odrostou, aby
váhavě uskutečnila svůj sen stát se zahradní architektkou.
Celá rodina funguje a následně se rozpadá a lepí ve sterilním,
ideálním světě: děti nemají prarodiče ani jiné příbuzné, sousedy ani
kamarády (s výjimkou nevychovaného Laserova spolužáka Claye),
nechodí do školy, nakupovat ani se bavit a hlavně nemají žádné
problémy ani průšvihy. Jejich středostavovské a materiálně zajištěné
lesbické matky žijí zjevně mimo komunitu, nemají homosexuální kamarádky ani kamarády a neřeší jedinou situaci, jež by naznačovala, že
jejich život se v něčem liší od života heterosexuálního páru. Herečky
zkrátka hrají lesbický pár, který si hraje na heterosexuální rodiče.
Všechny rozdíly jsou potlačeny a stereotypy potvrzeny, a diváci tak
nemusí příliš přemýšlet ani měnit názor. Není divu, že tato pohádková nápodoba nápodoby měla úspěch u vcelku konzervativní poroty udělující Zlaté glóby a získala cenu za nejlepší film v kategorii
muzikál (v jedné scéně si dospělí svorně zapěli píseň Joni Mitchell)
a komedie (několikrát se opravdu zasmějete). Není divu, že se líbila
všem heterosexuálním kamarádkám a kamarádům, zatímco lesby
často přinejmenším kroutily hlavou. A jak taky jinak, se skutečností
má tento film společného jen málo.
Sylva Ficová

Děcka jsou v pohodě / USA / 2010 / režie: Lisa Cholodenko
(foto: Aerofilms)

Dále musí být podle tvůrců
zřejmé, že dvě ženy se navzájem
nemohou uspokojit, dokud se
neobjeví muž. Je sice možné, že
jediná sexuální scéna mezi Nic
a Jules měla ilustrovat, že už to mezi
nimi nějaký čas neklape, přesto
je příznačné, že v ní nevidíme
prakticky nic kromě záběrů z gay
porna. „Internalizovanou sexuální
vnímavost“ lesby je totiž někdy
„nutné vidět externalizovaně“,
jak jednoduše a pro puberťáka
srozumitelně vysvětluje Jules
rozpačitému Laserovi poté, co
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KRÁLÍK, SLÍPKA A TI DRUZÍ
Vítejte v říši fyzikálních bajek Straka v říši entropie! V 21. století
vystřídala Ezopa žena, Markéta Baňková.
Svou uměleckou kariéru začala Baňková v oblasti net-artu, kde svými neotřelými projekty brzy zaujala jak laické, tak odborné publikum.
Minulý rok tato všestranná umělkyně vstoupila i do literárních vod. Ve
své knižní prvotině nám v devíti bajkách ukazuje, že fyzika může být
vlastně příjemnou záležitostí.
O tom, že fyzikální zákony jdou dobře skloubit se zvířecím světem,
se můžeme přesvědčit s králíkem, jenž přežije horké léto pomocí termodynamiky. Nahlédneme do poradny slípky Jarmily, zazávodíme si
s gepardem a myší, zaplaveme si s hrochem. Přitom se seznámíme
s teorií relativity, Archimedovým zákonem i kvantovou mechanikou
a přestaneme se rozčilovat nad nepořádkem kolem nás, neb i ten
směřuje k řádu.
Recenzenti na bajkách Markéty Baňkové oceňují zejména srozumitelné a vtipné vysvětlení fyzikálních zákonitostí, a tudíž knihu
označují jako velmi vhodnou pro školou povinné děti. Toto zúžené
nahlížení je možná způsobeno tím, že knihu podpořili mnozí odborníci, například astrofyzik Jiří Grygar či teoretický fyzik Luboš Motl.
Avšak Straka v říši entropie není pouhou učebnicí fyziky. Fyzikální
jevy, které Baňková vysvětluje, se projevují v běžných situacích, které
mnozí z nás pravidelně zažívají. A právě tyto situace a úvahy, se kterými se mohou čtenářky a čtenáři snadno identifikovat, činí knihu aktuální. Problém s líným manželem, který řeší jezevčice Elza, či liščinu
konfrontaci s mýtem krásy zažívá stále ještě dost dívek i žen. Naštěstí
nám zvířata (s pomocí fyziky) nabízejí řešení.
V bajce s názvem „Unifikace krásy“ se liška, kterou pro uvadající
krásu opustil lišák, nechá krysou zlákat pod příslibem dokonalého
zevnějšku do salonu krásy. „Jdete také na veverunifikaci?“ ptá se lišky
majitel zmíněného zkrášlovacího studia. Nechápající lišce vysvětluje,
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že to je „cesta, jak se stát veverkou. Ta je letos
ideálem krásy, a proto se mnohá zvířata chodí
do salonu změnit na veverku“. Splihlý liščí kožich
se třením ebonitovou tyčí promění v dokonalý.
Hlavní hrdinka by mohla být šťastnou navěky. Jenže
iluzi nového, hustého a sametového kožichu promění nemilosrdně
déšť do původní podoby. V okamžiku prozření uvidí liška svět bez
pozlátka a s krásou pouze na povrchu, a rozhodne se zůstat ve své
původní podobě, nicméně raději sama sebou.
Pokud tedy knihu koupíte svým dětem s nadějí, že při četbě pochytí
něco z fyziky, se Strakou v říši entropie získají mnohem více: několik
lekcí o životě a zdravý nadhled při řešení problémů. A ač je kniha
k sehnání téměř výhradně v dětských odděleních knihoven a knih
kupectví, lze ji směle doporučit i dospělým. Nenechte se odradit,
nasmějete se a poučíte – a možná i více než děti.
Lucie Šebelová, Pavla Buchtová

Markéta Baňková:
Straka v říši entropie
(nakladatelství Petr Prchal, Praha, 2010)

povidka
ŠTĚSTÍ V POPELU
Ramón mě každé ráno chytí kolem pasu a políbí. Vyskočím za
něj na koně a vydáme se závějemi popela na pastviny. Ramón je
kovboj, takový, jací už jsou jenom ve filmech a tady v Chaiténu.
Jeho košile, kterou každé ráno vyžehlím, je drobně kostičkovaná
a za pasem má nůž s rukojetí z umělé hmoty v koženém pouzdře.
Na nohou nenosí špičaté boty s ostruhami, ale gumáky značky
Baťa.
Ani já nejsem taková, jak byste si možná představovali, kdybych vám řekla, čím jsem se dřív živila. Jenže já vám to neřeknu.
Tady jsem teď takzvaná „drobná podnikatelka“. Dostala jsem
od radnice mikrokredit, abych si mohla otevřít obchůdek s po26

travinami. Ramón byl můj zákazník. V obchůdku s potravinami!
Taky byste nemuseli hned myslet na to jedno!
Ramón je jako plaché zvíře. Moc toho nenamluví, ale jeho
úsměv, ten širokánský úsměv, do kterého se vejde pastvina, lesy,
telata, já a celé nebe, vydá za všechny řeči světa. Když se soustředí
a míří kulovnicí na vlka, co přišel sežrat právě narozené tele, tuhne jako socha indiánského stopaře. Celý se napne, úplně stejně
jako těsně před tím, než se rozplyne ve sladké řece orgasmu. Je
to pořád dokola, muži si mě omotávají kolem prstu a já je. Jenže
s Ramónem jsme tady už jen my dva, poslední lidé, kteří zbyli
v Chaiténu. Všichni totiž odešli. I ti, kteří přísahali, že zůstanou.
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Starosta, jeho žena, řezník Felipe, kořenářka Lindita, hrobník Pepe,
o novinářích ani nemluvím, jsou pryč.
Když sopka vybuchla, všichni jsme věděli, že se na nás rozzlobil
Cay Cai-Vilú, podzemní had z indiánské legendy, který pohybuje
zemskými deskami, a svět pak připomíná starou rozskřípanou
kolébku. Nenávidí lidi, a když se probudí, chce, abychom odešli
z jeho říše. Já jsem už odcházela tolikrát! Tolikrát jsem odcházela z chudinské čtvrti na kopci velkého města, z plechových
chatrčí, v nichž se spí v zimě na hliněné podlaze a děti mezi nimi
bloumají v mrazu bosky. Sopky jsou ale v naší zemi všude. Jsou
i na obzoru velkého města, jsou u mořských pláží, tyčí se nad
fjordy a Cay Cai-Vilú je dokonce rozesel pod mořskou hladinou.
Žijeme v jeho říši a nedá se nic dělat.
Moje útěky skončily tady, v městečku pod další sopkou, na
konci světa. Ve středu říše mocného podzemníka Cay Cai-Vilúa.
Nevěřila jsem, že se probudí, že se jeho geologický čas protne
s mým, lidským. Jmenuji se Cassandra a narodila jsem se v chudinské čtvrti na lepkavých svazích velkého města. Co bylo dál, si
každý dokáže představit. Živí vás, jak se dá, a vy se pak taky živíte,
jak se dá, a není to zrovna vzrušující příběh. Číst a psát a hezky
se vyjadřovat mě naučili misionáři letniční církve, kteří rozdávali
lízátka. Na obalu byl nakreslený Ježíš. Naučili mě taky poznat
hřích, pravdu a lež. Měli černé obleky, uhrovaté tváře a takové
malé cedulky na klopě saka se jménem. Můj starší bratr, jediný,
který občas nosil domů peníze a jídlo, musel utéct. Zapletl se
do nicotných kšeftů, zadlužil se, neplatil výpalné, něco zvoral,
a tak musel rychle pryč. Vybral si Patagonii, zapadákov kam nikdo nepáchne, když nemusí. Krásné to tady je, v tom mají turisti
a jejich průvodci pravdu! Ledová jezera, hory jako z pohlednice,
křišťálové řeky, bílé kamení, hustý zelenkavý mech a fialkové
hortenzie, které byste mohli vozit na výstavu a vždycky byste
vyhráli první cenu. Když ale dostanete zápal plic, rakovinu nebo
zánět slepého střeva, musíte se hodně modlit, protože doktor
jezdí jen každé první pondělí v měsíci. Naštěstí se modlit umím
dobře. Brácha teda vyměnil slum za studený prales. A po čase mi
napsal, jestli prý nechci přijet. Dodal: Chlapů je tu dost! Blbec.
Když jsem dorazila lodí z Puerto Montt, myslela jsem, že se
mi to zdá. V moři si hráli lachtani, bylo vidět hřbety delfínů a na
bělostné pláži odpočívaly velké mořské želvy. Brácha vypadal
zdravě, měl nový sestřih a práci na pile. Zavedl mě do svého
pronajatého dřevěného domku a řekl, ať si proboha sundám ty
velké náušnice. Prošla jsem se po malém nábřeží, vítr mi zvedal
minisukni a všichni muži v kostkovaných košilích a pončech se
za mnou otáčeli. Ze zvyku jsem vyšpulila zadek a odhodila vlasy
obloukem dozadu.
Štěstí mě chytlo za šos, jak se říká. Přilepilo se na mě od první
chvíle, co jsem přijela lodí a vyškrábala se do kopce, na kterém
má brácha domek. Jako bych sem odjakživa patřila. Všechno
tady na mě mrkalo a přátelsky mi dávalo na srozuměnou, že
jsem doma. I Ramón na mě takhle mrkl, když mě poprvé uviděl.
Má dvě děti a žena mu umřela na anginu pectoris. Místní doktor
jí na ni předepsal kapky proti bolesti zad.
Den za dnem vítr zvedá sopečný prach. Dýcháme ho a v našich
plících se tvoří tiché závěje. Utržené plechy ze střech poletují
ulicemi jako šedá křídla obřích netopýrů. Všude je ticho, jen
hladoví psi, kteří bez pánů zdivočeli, občas vyjí. Nakupovat
jezdíme na koni. Projedeme horami a na noc rozděláme stan
u jezera Yelche. Cesta trvá tři dny. Tři dny tam a tři zpátky. Nevadí

mi to. Myslím na ty, kteří se sem přeplavili kdysi dávno z ostrovů
na jihu a měli s sebou měděnou kávovou konvici, sirky, svíčky,
nože, sekyry a jednu krávu. Postavili si domy a nevšimli si, že za
zády jim doutná Cay Cai-Vilúův vztek. Ramón mi vyprávěl, že
jeho dědeček byl jedním z těch prvních lidí. Umývali se v ledové
vodě jezera Yelche, chytali pstruhy, vypalovali les a pěstovali
malé, vodnaté brambory. A umírali ve čtyřiceti. Když jsme tady
teď sami, v sopečném prachu a tichu vidím před sebou jasně
jejich stíny. Chodí se mnou k řece a doprovází mě na cestě
k Ramónově farmě.
Včera přijela vládní delegace. Mluvčí prezidentky – taková copatá mladá holka v šik kostýmku z Benettonu –, bývalý starosta
Chaiténu, doktoři, geologové. Ani nevěděli, že jsme tady zbyli jen
my dva s Ramónem. Nejdřív se divili. Pak začali vyhrožovat. Řekli,
že tady zůstáváme na vlastní nebezpečí, jen a jen na ně. Kvůli
nám prý nebude žádný záchranář riskovat život. Museli jsme jim
na to podepsat papír. A ještě kupu dalších. Jinak by nás násilím
evakuovali. Doktor, malý kulatý mužík v nejlepších letech s dvojitou bradou a ve sportovní bundě, nám zdlouhavě vysvětloval,
že nám hrozí silikóza. Teď už víme, za jak dlouho ji dostaneme,
když tady zůstaneme a budeme polykat plnými doušky sopečný
prach. Prý to půjde rychle. Ta silikóza. Ramón zdvořile všem
poděkoval, pak se k nim otočil zády, vyhoupl se na koně, podal
mi ruku… ohlédla jsem se za těmi lidmi z velkého města, dalšími
stíny, tentokrát z mého světa. Pak jsem ale vyskočila na koňský
hřbet za Ramóna a odjeli jsme.
Ramón se mě taky často ptá, jestli nechci odejít. Ví, že jsem
až doteď neměla nikde dlouho stání, ví, kdo jsem byla a kdo
ještě, někde ve vybledlé vzpomínce, pořád možná jsem. On
neodejde. Četl deník svého dědečka, v němž se prý píše o tom,
jak starý pan Ramón ztroskotal na říčním ostrově. Skoro týden
neměli spolu s ostatními pěti trosečníky co jíst. Chtěli zabít toho
nejtlustšího z nich. Starý pan Ramón byl ale proti, a protože měl
jediný pistoli, tak ho poslechli. Hned další den se objevil v řece
velký strom, na kterém se mohli přeplavit na břeh. Ramón mi
to vyprávěl několikrát. Nemůže zklamat rodinnou památku
a jen tak odejít za pohodlím do města. Já žádné takové deníky
ani rodinné morální příklady nemám. Moji rodiče pořád křičeli,
rvali se a mě mlátili taky. Neměli práci. Neměli žádnou školu
ani žádnou představu o tom, co by měli chtít a jak by to asi tak
měli udělat. Dokonce ani misionáře s lízátkem nikdy nepotkali.
Ramón nedokáže pochopit, že já jsem tady ve zničeném Chaiténu šťastná. Mám co jíst. Je tady ticho, nikdo nekřičí a nerozbíjí prázdné lahve o zeď. Když s Ramónem spím, nemusím ho
švihat bičíkem, oblékat se do latexových oblečků a říkat mu
sprosťárny. Ramón neví, že štěstí je tady s námi. Nechci mu to
říkat, aby se nevyděsil. Ramón je totiž plachý obyvatel lesa, který
nikdy nepoznal smutek velkého města. V objetí hor a Ramóna
nemám strach. Deště popel semelou na bláto, pastviny budou
zase zelené a co na tom, že to s Ramónem už neuvidíme. Štěstí
se může brodit popelem, vézt se na ocasu Cay Cai-Vilúa a hlasitě
se smát troskám domů.
Včera, když slunce žhnulo polednem a ze sopky stoupal hustý
dým, se na cestě objevil stín starého pana Ramóna. Stál tam,
čepici naraženou do čela, jeho starodávné oblečení slabě čpělo
sopečnou sírou. Prošla jsem kolem něj. Uctivě smeknul, přitočil
se blíž a řekl mi, že život nemáme před sebou. Život prý ne, ale
štěstí ano.
Markéta Pilátová

Markéta Pilátová je hispanistka, novinářka a spisovatelka. Vystudovala na katedře romanistiky a historie na FF UP v Olomouci. Pro Respekt a další média píše reportáže, literární recenze, povídky a autorské sloupky. Její román Žluté oči vedou domů byl nominován na cenu
Magnesia Litera a cenu Josefa Škvoreckého, stejně jako druhý román Má nejmilejší kniha. Vydala dětské knihy Víla Vivivíla a stíny zvířat, Kiko
a tajemství papírového motýla (recenze ve Femě č. 2) a Víla Vivivíla a piráti Jižního moře.
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GENDER COMBAT
Finanční krize a krize mužství

Platit, či neplatit. Toť otázka, jak se správně feministicky
zachovat s ženou v restauraci při placení. Genderové teorie
o rovnosti pohlaví jsou jedna věc, praktická stránka je
ovšem často tvrdší oříšek. I tak banální věc, jako je placení
v hospodě, se může vyvinout v nečekanou sociologickou
sondu.
Kdysi jsem vyrazil na pivo se svojí feministickou
kamarádkou. Z nějakého nepodstatného důvodu tehdy
těch pár piv zaplatila ona. No problemo – vím, že rána
pěstí ženy bolí stejně jako od muže, a kupodivu ani pivo
placené z peněženky ženy nechutná zas o tolik hůř. Ani
číšník se tehdy zprvu nezdál, že by peníze z ruky ženy
přijímal poprvé. Jaké však bylo naše překvapení, když jí
odmítl, i přes slušné dýško, vrátit zbytek. Suverénně ten
zbytek peněz podával mně. WTF??! Naše následné rozpaky
se snažil rozptýlit tvrzením, že mu osobně vůbec nevadí,
když si žena musí vydržovat mladšího muže, a ironicky jí
k její volbě pogratuloval. Na to pak navázal přednáškou
o krizi mužství, jejímž důsledkem jsou prý polomuži jako
já, co se nestydí nechat za sebe platit.
Inu jsem se rozhodl, že to takto nenechám a alespoň na
jeden měsíc se stanu skutečným mužem a budu si naopak
já vydržovat jednu svoji feministku. Protože bydlím rovnou
se třemi, tak jsem tajným losem určil jednu z nich. Zlatá
krize mužství!!! Její měsíční spotřeba cigaret, alkoholu, ale
i nějaké té intelektuální zábavy (FEMA za půl sta, kino za
kilo, koncert na Flédě za tři – pocit skutečného mužství –
k nezaplacení) ze mě sice na chvíli udělaly muže, ale krizi
jsem se tak či tak nevyhnul – tentokrát finanční. Až se mě
zmocnila téměř heretická myšlenka, že celou tu finanční
krizi způsobily ženy, když utratily všechny peníze mužů.
Takže – jak platit v hospodě a nemít u toho pocit, že
si někoho vydržujete, nikým nejste vydržováni a ještě
u toho nepřijít na mizinu? Ještěže máme tu naši krásnou
heteronormativu. Byl jsem včera na pivu s kámošem, on to
zalepil, číšnice mu ochotně vrátila, aniž naznačovala, že si
mě kupuje. Pak jsme šli na hokej, já mu pivo koupil zpátky
– zase nikdo nic neříkal –, a to jsme se drželi za ramena,
omotáni do komeťácké šály – no idylický pár. Prostě
se můžeme vydržovat navzájem a nikomu to nevadí.
A protože feminista jako feministka, dal jsem se na chlapy.
Na pivo už jedině s mužem. Homosexualitou proti krizi
mužství, prázdné kapse i proti ponižování žen při placení
v restauracích.

Platit, nebo neplatit?
Má platit muž, nebo žena… zdá se, že feministické hnutí
by mělo vydat další příručku.
Advent je v Antverpách krásný, i když jste na zahraniční
konferenci. Člověk dokonce dostane chuť pořídit pár
vánočních dárků! Při procházce městem jsem zabloudila
do krásného starobylého obchodního domu na hlavní
třídě. Jen se za mnou zavřely skleněné dveře, cítím klepání
na rameno. Ani jsem se nestačila pořádně rozhlédnout
po kýčovité vánoční výzdobě. Když jsem se otočila, stál za
mnou mladý muž s něčím v ruce a usmíval se. „Pojďte si
zkusit nový zázračný pilník!“ Než jsem stačila říct ne, vlekl
mě ke stánku s kosmetikou.
Pilníkem mi začal dynamicky leštit jeden nehet za druhým.
Mezi přesvědčováním, že takový zázrak, jako budou moje
nehty, jsem neviděla, se mě začal vyptávat, odkud jsem
a co v Antverpách dělám. Když jsem mu řekla, že jsem tu
na konferenci, viditelně se zarazil. Ještě víc překvapeně
se zatvářil potom, co jsem mu řekla, že tématem mého
příspěvku byla genderová rovnost na trhu práce.
Pak se mu ale ďábelsky zablesklo v očích: „Genderová
rovnost, jo? A kdo má tedy podle vás platit v hospodě?
To za mě budete platit vy, jo, když vás pozvu na večeři?
No to chci vidět!“ předběhl s vítězoslavným výrazem moji
odpověď. Začala jsem vysvětlovat, že záleží na dohodě a že
řešením je určitě účet si rozdělit, ale evidentně ho moje
rady nezajímaly… „Á je to! Koukejte!“ Moje okousané nehty
se vskutku neskutečně leskly, jak inzeroval… jako by byly
nalakované. „Ano, hezké, skutečně, a kolik to stojí?“ Když
mi řekl, že 40 eur s mastí z mořské soli, ale že mně, protože
jsem mu sympatická, k tomu dá ještě tělový zábal, řekla
jsem pouze, že děkuji, ale nashledanou.
Všechny vánoční ozdoby nějak vybledly a zevšedněly.
Jen moje nehty se blýskaly jak náledí. Zkazil mi den…
přemýšlela jsem o tom, proč musím vést tolik nesmyslných
debat o smysluplném tématu svého výzkumu. A také jak to,
že by „moje“ placení v hospodě mělo být normální, jenom
když tam jsem bez muže? A proč zrovna já bych měla mít
chuť zaplatit 40 eur za nepřirozeně lesklé nehty? A pak
mi to došlo… pokud mají ženy držet kosmetický průmysl,
ovládaný stejně samými muži, nad vodou, musí někde
ušetřit. A to na jídle… drží se celé dny na hlávkovém salátu,
a když už jdou na večeři, tak je logické, že jedině když to za
ně někdo zaplatí.

Lukáš Sedláček

Lenka Formánková
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SEXISTICKE PRASATECKO
V této rubrice vás upozorňujeme na české sexistické reklamy, tedy reklamy, které diskriminují na základě pohlaví, často pomocí využívání
tzv. genderových stereotypů, tedy zjednodušujících představ o ženách a mužích – jejich chování, rolích či vlastnostech.

NESEHNUTÍ již brzy vyhlásí třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko. Vítáme tipy na reklamy do soutěže i do této
rubriky časopisu FEMA. Na e-mail zenskaprava@nesehnuti.cz pošlete fotografii či scan reklamy, místo, kde se
nachází, a název firmy společně s kontaktem na firmu. Předem děkujeme!

3

1
Billboard. Kontakt na firmu: Q8 lešení, Písečná 509/5, 620 00 Brno,
tel.: +420 774 529 518, e-mail: info@q8sro.cz

2

Propagační banner. Kontakt na firmu: Hitachi, www.hitachi.cz

Leták na internetu. Kontakt na firmu: ARDEX Baustoff, s. r. o., Bauerova 10,
603 00 Brno, tel.: +420 541 249 922, e-mail: ardex@ardex.cz.

Napište českým firmám, které využívají sexistických reklam, a vyjádřete tak svůj nesouhlas (v jiných evropských zemích díky tlaku veřejnosti
řada firem podobné reklamy stáhla či si je už ani nedovolí využívat). Druhou cestou je kontaktovat Radu pro reklamu a podat jí podnět na
neetičnost reklamy – je to snadné, stačí vyplnit jednoduchý webový formulář na www.rpr.cz, sekce Formulář pro stížnosti. Pokud Rada shledá
reklamu neetickou, může firmu vyzvat, aby reklamu nechala stáhnout, což už se NESEHNUTÍ také podařilo.
Tuto rubriku vám přináší kampaň Proti sexismu v ulicích ženskoprávního
programu brněnského občanského sdružení NESEHNUTÍ. Více informací
na www.reklama.nesehnuti.cz a www.soutez.nesehnuti.cz.
Kampaň můžete podpořit např. zakoupením benefičních placek.
Objednání je možné na e-mailu knihovna@nesehnuti.cz, v internetovém
obchodu NESEHNUTÍ na www.nesehnuti.cz či osobně v kanceláři
NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, Brno). Na výběr jsou různé grafické
motivy a hesla.
Dárek pro předplatitelky a předplatitele:
antisexistická placka jako bižuterie pro každý den
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KALENDAR AKCI

2

NĚKOLIK TIPŮ REDAKCE NA DALŠÍ ČTVRTLETÍ

1

Rekondiční pobyty pro ženy s rakovinou prsu
4.–11. 6., Radějov u Strážnice
Celkem 4 rekondiční pobyty letos
pořádá Mamma Help – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
prsu. Další proběhnou v srpnu a září.
Přihlášky a informace najdete na
www.mammahelp.cz.

Jana pere
30. 5., Brno (Dům pánů z Kuštátu
a Kavárna Trojka)
V rámci festivalu Brno – město
uprostřed Evropy a Evropského
svátku sousedů pořádají občanská
sdružení Persefona a Janus benefici
ve formě netradičního setkání pro
všechny osoby spřízněné, milující
humor Ivy Pazderkové a nadšené
pro neziskový sektor. Na programu
je workshop zaměřený na fundraising pro malé neziskovky, bazar
rukodělných výrobků, prezentace
organizací, pouliční happening
a koncert. Kompletní pozvánku
najdete na www.persefona.cz.
Firma roku: rovné příležitosti
2011
3. 6. – uzávěrka přihlášek do soutěže
Gender Studies, o. p. s. vyhlašuje
další ročník soutěže o nejlepší
firmu s rovnými příležitostmi.
Vedle oblastí, jako je firemní
prostředí, postavení žen a mužů
ve firmě, slaďování soukromého
a pracovního života, plány a rozvoj
a marketing, se nově zaměří i na
problematiku rovného odměňování.
Účastí v soutěži firmy získají nejen
publicitu, ale i zpětnou vazbu jak
prosadit rovné příležitosti do firemní
kultury. Soutěž je vhodná pro velké
i menší firmy a také univerzity či
jiná akademická pracoviště. Stačí
vyplnit dotazník, který je k dispozici
na www.rovneprilezitosti.ecn.cz
(vč. dalších informací a výsledků
minulých ročníků).
Dúhový pride Bratislava
4. 6.
V pořadí druhá slovenská queer
pride na podporu viditelnosti,
hrdosti a rozmanitosti. Hlavním
organizátorem je občanské sdružení
Queer Leaders Forum. Více se dozvíte na www.duhovypride.sk.

1

Ženy v ekologické politice
10. 6., Brno (NESEHNUTÍ)
Proč je nedostatek žen v politice
a jaké jsou možnosti jejich uplatnění
v té ekologické? Jaká ekologická
témata ženy oslovují a s jakými
přicházejí? Pozvánku na panelovou
debatu pořádanou platformou
Zvonečník a sdružením Mladí zelení
najdete na a www.zvonecnik.cz.
Právní minimum pro rodiče
13. 6., Brno (Brána k dětem) a 14. 6.,
Praha (Aperio)
Co přinesl rok 2011 nového
v legislativě? JUDr. Jana Seemanová,
specialistka na právní postavení
rodičů na trhu práce poradí jak na
úřady i zaměstnavatele. Zaměří se
i na mateřskou a rodičovskou dovolenou s cílem představit možnosti
obou partnerů. Popis obou
seminářů na www.aperio.cz.

2

Aktivní otcovství aneb Když pečují
tátové
13.–27. 6., Ústí nad Labem (Centrum
komunitní práce)
Putovní výstavu NESEHNUTÍ tvoří
fotografie otců a dětí v situacích
a rolích, ve kterých vídáme spíše
ženy: muži přebalující miminka,
krmící malé děti, utěšující, uspávající, hrdí tátové s kočárky a s láskou
každodenně pečující o své děti. Mezi
fotografovanými jsou i herec Jan
Dolanský a hudebník David Synák
ze skupiny Čankišou. Fotografie
doplňují citáty otců se zkušeností
z pobytu na rodičovské dovolené.
On-line podoba výstavy je k vidění
na www.zenskaprava.cz/nabidka/
aktivni-otcovstvi.

3

Když rodí muž…
14. 6., Praha (Weleda)
Liga otevřených mužů pořádá
seminář pro muže, kteří se chtějí
připravit na porod svého dítěte, na
první měsíce jeho života i na své otcovství. Kompletní pozvánku na tuto
a tipy na řadu dalších zajímavých
akcí (nejen) pro muže obsahuje
jejich web www.ilom.cz.
Gender Fuck na Cestě
17.–19. 6., Tábor
Setkání a sdílení zkušeností lidí,
kteří chtějí problematizovat otázky
spojené s genderem, rasou, třídou,
pohlavím, tělem, věkem a sexualitou – to je účel akce Gender Fuck,
která představuje prostor nejen pro
politickou kritiku, ale i pro zábavu,
sebevyjádření, hravost a kreativitu.
Program budou tvořit workshopy,
diskuze, performance, výstavy atd.
Více najdete na www.genderfuck.cz.

4

Mezinárodní den rovnosti žen
a mužů
19. 6., Praha, Olomouc, Poděbrady
a 17. 6., Brno
V centru měst bude různými formami
připomínána rovnost žen a mužů –
informační stánky, speciální noviny,
běžecké závody ad. Bližší informace
se dozvíte na webech organizátorů
www.genderstudies.cz a www.
nesehnuti.cz.
Seminář na téma domácí násilí
a jeho právní aspekty
25. 6., Praha (proFem)
proFem, o.p.s. zve na druhý z cyklu
seminářů věnovaných problematice
domácího násilí a jeho sociálněprávním aspektům. Červnový
bude zaměřen na psychologii
obětí a terapii agresorů. Upřesnění
přednášejících a podmínky přihlášení
najdete na www.profem.cz.

5

Setkání migrantek
29. 6., Praha (EKS)
Evropská kontaktní skupina zve do
své kanceláře na setkání migrantky,
které se chtějí stávat aktivnějšími
v prosazování svých názorů směrem
k české veřejnosti. Více informací na
www.ekscr.cz.
Měsíc autorského čtení
1. 7. – 3. 8., Brno, Ostrava, Košice,
Wrocław
M. Pilátová, P. Hůlová, R. Denemarková, T. Brdečková a další
české, slovenské, a tentokrát i polské
autorky, budou číst své knihy
v rámci 12. ročníku festivalu, který
organizuje nakladatelství Větrné
mlýny. Poprvé i mimo ČR. Postupně
se upřesňující program, medailonky
autorek (i převažujícího počtu
autorů) a místa konání hledejte na
www.autorskecteni.cz.

6

Evropský týden sportu a relaxace
žen
4.–9. 7., Hluboká nad Vltavou
Program celé akce je tematicky
rozdělen do čtyř kategorií: sport, relaxace, kultura a zdravý životní styl,
ve kterých si návštěvnice mohou
vybrat mezi zhruba dvaceti druhy
aktivit v rámci každé kategorie.
Kompletní program a rezervační
systém na www.tydenzen.cz.

3

5
4
(1) (zdroj: Persefona) (2) (zdroj: Aperio) (3) (zdroj: NESEHNUTÍ) (4) (zdroj: NESEHNUTÍ) (5) (zdroj: proFem) (6) (zdroj: Měsíc autorského čtení)
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FEMA – magazín, který podpoří vaše feministické nadání
PŘEDPLATNÉ
Předplaťte si časopis, podpořte jeho vydávání a staňte se tak částí základny vznikající aktivity s ambicí stát se stálicí. Získejte pravidelnou
dávku feministické energie. FEMA vychází jako jarní, letní, podzimní a zimní číslo. Roční předplatné na čtyři čísla vč. poštovného:
Česká republika – 220 Kč, Slovenská republika – 10,4 EUR, zahraničí mimo SR – 22 EUR.
Kontaktujte nás, vysvětlíme vám, jak postupovat.
PRODEJNÍ MÍSTA
Základním distribučním místem v Brně je kancelář NESEHNUTÍ (tř. Kpt. Jaroše 31, www.distribuce.nesehnuti.cz), v Praze je to Gender Studies
(Gorazdova 20, www.knihkupectvi.feminismus.cz). V Brně časopisy seženete i v knihkupectví Fakulty sociálních studií MU (Joštova 10),
v obchodech LoveMusic (Pekařská 17) a Brána k dětem (Josefská 1). FEMU nově nabízí síť brněnských studentských kaváren Krmítko (FF –
Gorkého 7, FSS – Joštova 10 a PedF – Poříčí 7). Brána k dětem časopisy prodává i ve své pražské prodejně (Náplavní 11). Jako novinku FEMU
do své nabídky zařadil e-shop Queershop.cz a tetovací salon Knockout Tattoo v Přerově (Kojetínská 13).
Na Slovensku je časopis k sehnání v bratislavské kanceláři ASPEKTu (Mýtna 38) anebo si ho lze objednat na http://feministky.sk/objednajtesi-femu.
Hledáme další distributor(k)y a distribuční místa – zejména mimo Brno a Prahu.
Rádi vám FEMU kamkoliv pošleme, kontaktujte nás.
e-mail: fema.distribuce@gendernora.cz
www.femamagazin.wordpress.com

FEMA

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ FEMANISTICKÉ PARTY

Jak?
(1) Vyberte si jednu z rubrik a poznačte
si její variabilní symbol:
Stalo se v ČR 			
301
Feministicka skáče/pláče		
302
Představujeme 			
303
Téma 				
304
Historické vlákno 		
305
Anketa 				
306
Stalo se ve světě 			
307
Feministickou optikou 		
308
Glosy Jany Valdrové 		
309
Na slovíčko… 			
310
Mužská štafeta 			
311
Ekofeministickou optikou
312
Poradna 				
313
Kultura 				
314
Gender Combat 			
315
Sexistické prasátečko 		
316
Kalendář akcí 			
317

ADOPTUJTE RUBRIKU!

(2) Pošlete 500 Kč na konto Genderového informačního centra NORA
č. 193540838/0300 (ČSOB): Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol
vybrané rubriky. 500 Kč je minimální cenou za adopci jedné rubriky v jednom
čísle FEMY. V případě zájmu vám vystavíme darovací smlouvu
(3) Dejte nám o zaplacení adopce vědět na email fema@gendernora.cz:
Pošlete údaje sloužící k identifikaci vaší platby a řešení případných nejasností
– jméno a příjmení, číslo účtu, e-mail, název vybrané rubriky. (Budeme
potřebovat i adresu vašeho trvalého bydliště a rodné číslo pokud budete chtít
vystavit darovací smlouvu.)
Adopcí pomůžete vydávat nový český feministický magazín. Konkrétně
budete mít podíl na nejbližším připravovaném čísle a vaše jméno bude
zdobit vybranou rubriku v daném čísle.
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INZERCE

Nikdy jsme se neměli tak dobře. Došlo k obrovskému zlepšení kvality
ovzduší a vody v řekách. Počet přírodních druhů roste. Globální oteplování je nesmyslná fikce.

Nechme si pesimismus na lepší časy.
Časopis vychází díky finanční podpoře International Visegrad Fund
a Ministerstva životního prostředí ČR.
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