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KOSMOPOLITAN
FEMINISTICKÉ SPORY MEZI „ZÁPADEM“ A „VÝCHODEM“? JAK SE ŽIJE
ŽENÁM V „AFRICKÉM ŠVÝCARSKU“ O INTERRUPCÍCH V POLSKU POKUSY
O QUEERSKU SOLIDARITU A JE TO VÁŽNĚ PRO CHLAPY? MUSEL BYCH SI
KOUPIT VYBRÁTOR KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA... BEZ ČŮRÁTKA

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 vybojo
vanými úspěchy, kterých dosáhli, 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 ste
reotypy 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 svojí 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 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 gen
derových otázkách. A nechceme jen vysvětlovat, co je genderová rovnost, chceme ji žít.
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Pred sto rokmi zažívalo ženské a feministické hnu
tie v Európe, jej kolóniách a Spojených štátoch ame
rických éru širokej transnacionálnej spolupráce. Ženy
spájal najmä zápas za volebné právo. Ak ich niečo
rozdeľovalo, bol to najmä nacionalizmus. Akú po
dobu majú feministické a aktivistické siete dnes? Ako
sme do nich vpletené? Kde končí „môj“ či „náš“ femi
nizmus a kde začína ten „tvoj“, alebo „ich“?
Číslo, ktoré držíte v rukách, malo niekoľko pra
covných názvov. Názov Žít feminismem ukazoval, že
feminizmus je to, čo nás – hoci žijeme na rôznych mi
estach – spája, a zároveň ukazoval aj to, že ho možno
žiť a robiť na mnoho rôznych spôsobov. Feminismy
jinde zase mali naznačovať, že „sa počíta“ nie to, čo
je „doma“, ale to, čo je „inde“. Napokon je tu Kosmopolitan – malá schválnosť uštedrená jednoliatemu
obrazu ženskosti, čo na lesklom papieri kĺže svetom,
oblizuje telá a mysle žien, ale ani trochu sa do nich
provokatívne nezadrapí. (Čo sa o pornoselkách Lenky
Klodovej na obálke povedať nedá!)
Na nasledujúcich 60 stranách nepodávame žiadnu
globálnu správu o stave feminizmu a ženského hnu
tia vo svete. Z iných miest aj iných čias vyberáme to,
čo sa do nás a našich prispievateliek „zadrapilo“. Blok
textov sa venuje porevolučnému Egyptu; glosujeme
aj revolučné vrenie v „západnom“ Occupy hnutí. In
formujeme o aktivitách žien v krajinách zotavujúcich
sa z vojen (Abcházsko, Libéria), o rôznych farbách
feminizmu na Novom Zélande aj o životoch žien v af
rickom Gabune, ako ich vidí pravidelná glosátorka
Jana Valdrová. Obraz strednej a východnej Európy
v tomto čísle nie je veľmi lichotivý: nacionalistické
pravičiarky v Nemecku nám pripomínajú svoje ná
protivky na Slovensku či v Česku, spory o interrupcie
(Poľsko) a definíciu rodiny (Slovinsko) zase obdobné
diskurzy nastoľované miestnou náboženskou pravi
cou. Historickú exkurziu tentoraz podnikáme do
miest, konkrétne do Krakowa; a historickým exkur
zom možno nazvať aj pohľad na nie tak dávne vzá
jomné vymedzovanie sa feminizmov na „západe“
a postsocialistickom „východe“.
Viacero typov textov nájdete v tomto dvojčísle
FEMy hneď dvakrát – dva rozhovory s výtvarníčkami,
predstavenie dvoch organizácií... Pridajte k tomu
hŕbu jedinečných nápadov študentiek genderových
studií z Brna, viacero pohľadov na pôrody (ktoré
aj našu redakciu vzali útokom), zamyslenie sa nad
možnosťou solidarity v týchto podivných časoch atď.
atď. atď. a vyvstane pred vami ďalšia FEMA. Je tak tro
chu kosmo, a je tak trochu kvír, doma aj vonku, tu aj
tam, jednoducho: FEMA Kosmopolitan.
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku
Před 20 lety vznikla Gender Studies, o. p. s. Za celou její éru se
podařilo seznámit českou společnost s ženskými právy a jejich
aspekty, jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Nebyla to jed
noduchá cesta, nicméně nezbytná. Dnes jsou poradny pro řešení
diskriminace, vzdělávací konference a literatura na téma ženských
práv samozřejmostí. Repertoár Gender Studies se mění podle změn
ve společnosti. Reaguje i na aktuální problémy a přizpůsobuje se
společenským změnám a vývoji. V rámci dvacetiletého jubilea vyšel
časopis G-Bod. Za 150 Kč zde nalezneme spoustu zajímavého čtení
a zároveň koupí podpoříme Gender Studies. K dispozici jsou i benefiční
trička s logem GS. Přejeme vše nejlepší a hodně feministického opti
mismu. (lš)
Rovné příležitosti mužů i žen nejsou pro brněnský magistrát rozhodně
prioritou. Program Nesehnutí Ženská práva jsou lidská práva se zabýval
genderovou analýzou rozpočtu města Brna za rok 2011. Šetření poukázalo
mj. na to, že město sice brojí proti domácímu násilí, ale vynakládá na něj
o polovinu méně financí než na nákladnou realizaci a údržbu místního
orloje. Velká cena motocyklů Grand prix převyšuje svými náklady provoz byť
jedné mateřské školy, kterých je v Brně nedostatek, několikanásobně. S ak
tivitami a podporou rovných příležitostí Magistrát města Brna nepočítá (lš).

Praha i Brno oslavily Mezinárodní den žen. Genderové informační cen
trum NORA za spoluúčasti Gender studies uspořádalo besedu s tématem
nerovností v odměňování. Večer se neziskové, ženskoprávní organizace
prezentovaly na vyprodaném benefičním představení Monology vaginy,
pořádaným Nesehnutí Brno ve spolupráci s Persefonou a Ligou lidských
práv. Stánek s FEMou samozřejmě nemohl chybět! Celému programu
předcházely umělecké performace umělkyně Lenky Klodové. Pražské
Fórum 50 % uspořádalo symbolický závod o umístění na kandidátních lis
tinách moderovaný herečkou Simonou Babčákovou. Nechyběl ani seminář
u příležitosti právě vydané knihy „Pracovní dráhy žen“. Scénickým čtením
feministické literatury byly ve večerních hodinách ukončeny oslavy dne
žen. Genderfuckový večírek v queer cyberpunkových kostýmech, nesoucí
se v duchu „good night macho pride“ s alternativním rapem a punkhopem,
uspořádaly zase feministky z okruhu kolem občasníku Bloody Mary.
9. 3. 2012 pokračovaly oslavy MDŽ vernisáží výstavy Care Crises, zabývající
se krizí mateřské péče, v pražském Centru současného umění Futura. (lš)
Myslíte, že nelze spojit svátek svatého Valentýna a feminismus? Pokusily
se o to v Brně aktivistky v červeném valentýnském kostýmu happeningem
spojeným s rozdáváním speciálního valentýnského čísla časopisu Alarm.
Cílem bylo prezentovat milovaný i nenáviděný svátek s humorem a nadsáz
kou a upozornit na témata sexismu v reklamě, mýtu krásy, stereotypů rolí
mužů a žen i tuctovosti „ženských časopisů“. Ti, kterým se do rukou nedostala
tištěná verze, mají možnost nahlédnout zde: www.zenskaprava.cz. (lš)

Do tolik diskutované prezidentské volby v roce 2013 jsou potvrzena
jména dvou kandidátek. Jedná se o předsedkyni Suverenity Janu
Bobošíkovou a Zuzanu Roithovou z řad KDU-ČSL. Obě nominované mohou
nabídnout zkušenosti z politiky i Evropského parlamentu. Roithová působila
jako ministryně zdravotnictví. Sdružení Česká prezidentka poukazuje na
skutečnost, že kandidátek je relativně hodně, tudíž se šance na zvolení
ženy jako hlavy státu zvýšila. Mezi další potenciální kandidátky by mohly
patřit např. Eliška Wagnerová, Táňa Fišerová, Hana Marvanová nebo Marie
Benešová. Na webu Česká prezidenka je možnost hlasovat pro svou kan
didátku v tamní anketě. (lš)
Příchodem nového roku zahájilo Gender studies kampaň zabývající se
problémem platové diskriminace pod názvem „Čeho si ceníte víc?“.
Lidé v Poděbradech a Olomouci se mohou prostřednictvím plakátů
zobrazujících dvě povolání s nedoceněným platovým ohodnocením
a užitečností (například zdravotní sestra se svým platovým ohodnocením
a vedle ní IT odborník, nebo učitelka ve školce a bankovní úředník)
zamýšlet nad horizontální segregací pracovního trhu. Segregace je jednou
z forem platové diskriminace. (lš)

Za Ivanu Königsmarkovou, prezidentku Unie
porodních asistentek, se podle tiskové zprávy
postavila Česká ženská lobby, sdružující dvacet
neziskových organizací zabývajících se právy žen.
Ty požadují spravedlivý soudní proces a nesou
hlasí s tím, aby Königsmarková hradila pojišťovně
náklady za léčbu dítěte. Poukazují na současnou
situaci, kdy je nastartovaný proces pozitivních změn
v porodnictví bržděn státní autoritou. (lš)
Ivana Königsmarková. (foto: Archív v nakladatelství Argo)

I po více než 100 letech mají oslavy 8. března smysl. Jak vyplývá
z nejnovějšího výpočtu indexu genderové spravedlnosti organizace
Social watch, aktualizovaného u příležitosti MDŽ, situace českých žen se
mírně zlepšila, dosahuje evropského průměru. Potíž je v tom, že pouze v ob
lasti vzdělávání. V podílu ekonomického a politického rozhodování a moci
české ženy stále pokulhávají za svými kolegyněmi na Slovensku, v Polsku,
Německu, ale i Španělsku, pobaltských i severských zemích. Zajímavé je, že
zaostávají i za ženami v Jihoafrické republice, Mongolsku nebo Botswaně.
V poslanecké sněmovně se situace s podílem žen zlepšila, ale ne z důvodu
systémové změny, ale především preferenčních hlasů. Dopady krize zhoršily
postavení některých skupin české společnosti, a vyrovnal se tak schodek
mezi znevýhodněnými ženami a zhoršením ekonomické situace mužů. (lš)

Happening u příležitosti Sv. Valentýna. (foto: Kristýna Pešáková)

Ženě z Mostu, která se stala obětí sexuálního násilí ze strany lékaře
gynekologa, se po třech letech podařilo domoci se svých práv. Získala
odškodnění v hodnotě 100 000 Kč. Kauza mladé pacientky zpočátku působila
jako tvrzení proti tvrzení. Lékař jakoukoliv vinu zpochybňoval. Usvědčen ze
znásilnění byl na základě nepřímých důkazů. Díky zvláštní žalobě na ochranu
osobnosti se podařilo vymoci i odškodnění poškozené. Případ mladé ženy
může povzbudit další oběti, aby se mohly bránit i bez přímých důkazů.
Pomoci může také znalecký posudek věrohodnosti oběti či okamžitý výslech
podezřelého. Do budoucna se blýská na lepší časy i v oblasti posílení práv
obětí. Nový návrh zákona o obětech trestných činů připravilo Ministerstvo
spravedlnosti a nyní jej projednává vláda (lš).
Další úspěch může slavit žena, která měla zájem pracovat na pozici
hasičky ve výjezdové jednotce. Na její článek v Hasičských novinách
o strastech a diskriminaci na základě pohlaví během přijímání do
zaměstnání reagovalo Nesehnutí. Podalo podnět ombudsmanovi. Ten se
postavil na stranu diskriminované ženy a bude se jejím případem dále zabý
vat. Zmíněná hasička byla již během prvního kola při podání písemné žádosti
o místo upozorněna, že pokud ji podá, tak se jako žena nemůže zařadit do
dalšího kola přijímacího řízení. (lš)

Od ledna 2012 byl sociální reformou zrušen prodloužený rodičovský
příspěvek. Ten byl odebrán rodinám, kde bylo dítě posouzeno jako
dlouhodobě zdravotně postižené. Místo rodičovského příspěvku zůstává
pouze příspěvek na péči. Bohužel nastavení příspěvku na péči vůbec
nepočítá s dětmi, které mají interní, chronické či jiné podobné onemocnění.
Vzhledem k tomu, že zároveň došlo i k navýšení poplatku v nemocnici
a vlivem zvýšení DPH se zvedly i ceny léků, je finanční situace rodin s těmito
dětmi často kritická. Z tohoto důvodu vznikla Petice za znovuobnovení
prodlouženého rodičovského příspěvku. (km)

Zdroje: feminismus.cz, idnes.cz, padesatprocent.cz, nesehnuti.cz, econnect.com, ceskaprezidentka.cz, genderstudies.cz, petice24.com.
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Predstavujeme osobnost
Feminizmus do výtvarného umenia na Slovensku ešte len príde
S Annou Daučíkovou o feminizme na začiatku 90. rokov a dnes, aj
o možnostiach uchopovania feminizmu v umení a vo vyučovaní
umenia hovorila Ľuba Kobová.
Čítala som opäť záznam z okrúhlych stolov, rozhovorov so
ženami, ktoré na začiatku 90. rokov rozbiehali Aspekt a vôbec
dávali zmysel slovu feminizmus na Slovensku (Feminizmy pre
začiatočníčky, Aspekt, 2009). Aký význam mali tieto okrúhle
stoly pre teba?
V prvom rade ma to strašne potešilo, že sa po toľkých rokoch opäť
stretneme. Až teraz s odstupom vidieť, aké to boli ťažké časy. Vtedy
sme to tak necítili, boli sme priamo v tom. Až spätne je vidieť, že to
bolo skutočne náročné. Myslím si, že tie baby, ženy, ktoré v Aspekte
nejakú dobu pracovali, urobili určité obete, obetovali niečo zo svojej
kariéry. Napr. Jana Cviková, Jana
Juráňová určite mohli urobiť úplne
iné kariéry, keby neboli feministky.
Je dosť banálne povedať, žeby boli
niekde úplne inde, ale feminizmus
sa prejavoval aj v osobnom živote,
v rodine, v manželstvách. Už len
to, že tie prvé roky sa z nás všetci
smiali. Či už potichu a potuteľne,
alebo láskavo, neagresívne, ale
všetci to považovali skôr za nejaký
exces, ktorý nás musí prejsť.

Každodenné prežívanie v reálno-socialistickej spoločnosti
je podľa teba podobné životu heterosexuálnej ženy v tejto
spoločnosti.
Áno, určitým spôsobom sa zariadi a určité veci si nevšíma. Nemôže
si ich všímať, lebo keby si ich denno-denne všímala, tak sa musí
obesiť. Tak isto ako v komunizme, keby sme si denno-denne všímali,
že nám vládnu tí blbci, tak by sme museli spáchať samovraždu.
Myslím, že dnes to vyzerá trošku inak. Ako hovoríš, heterosexuálne ženy museli začiatkom 90. rokov prejsť cez určité krsty.
Dnes je však pojem feminizmus oveľa pochopiteľnejší. Vtedy sa
bojovalo o legitimitu existencie takého názoru na verejnosti vôbec.
A už je to legitímne.
Teraz je to aspoň minimálne
legitimizované.
Dobre, ale aký rozdiel je v tom,
že vtedy sme sa hádali o samotné
slovo a dnes to jednoducho nie je
otázka, nie je to problém. Môžeš
sa tak vyjadrovať, ale nič sa nez
mení.

Čo tvoje študentky a študenti,
ako berú feminizmus ony a oni?
Pre nich feminizmus vôbec
Ako to bolo s tvojou kariérou,
neexistuje.
ty si ju v tom momente nemala
Prestala som sa pokúšať o femi
naštartovanú?
nistickú teóriu na pôde výtvar
Ale ja som nič neobetovala, lebo
ných škôl, o úvody do feministick
nie som heterosexuálka. Ony sa
ého myslenia pre tieto študentky,
dostali do konfliktu s mužmi, na
pretože mi hneď na začiatku
ktorých im záleží. Mne na mužoch
povedali, že ich to absolútne
záleží vo veľmi inom zmysle. Keď
nezaujíma, že to nie je dôležité.
v mojom živote nebudú prítom
V ich životoch to tak vraj nie je.
ní, nič sa nedeje. Nehovorím, že
Utvorila som si z toho len jeden
tam boli nejaké drámy, to vôbec
názor: Nič sa nezmenilo. Tak,
nie. Ale domnievam sa, že museli
ako sme my boli postavené pred
prejsť cez určitý krst príslušnosti
akési nové veci, ktorým sme sa
k feministickým názorom a že to
začali venovať, teda feminizmu,
sa nutne odrazí na celom živote.
začiatkom 90. rokov, tak odvtedy
Tohto sa ženy stále boja, ešte aj
sa v podstate nič nezmenilo.
dnes sa toho budú báť. Keď mi
Keď sme o feminizme vtedy
moje študentky rozprávajú, že ich
hovorili nejakým ženám, pýtali sa:
feminizmus nezaujíma, pretože to
To je čo, to je načo? Čo je za tým?
už nie je problém, tak nevedia, čo
Teraz sa už tieto dievčatá nepýtajú,
hovoria. A keď im ja zase poviem,
čo je za tým, jednoducho hovoria:
že byť feministkou je ťažké, lebo
To sa nás netýka. Oni o tom nema
Anna Daučíková: Moskva/nedele/ženy (1988). (archív autorky)
to skutočne prináša nepríjem
jú potrebu hovoriť. Jedine, keď ich
nosti, tak ony hovoria, že ja ne
môžem upozorniť na niečo úplne
viem, o čom rozprávam. Je to taká pohodlná slepota, v ktorej sa na konkrétne v živote, vtedy sa začnú zaujímať, ale len potiaľ, pokiaľ sa to
chádzajú, základné zmierenie sa s určitými vecami. Ale nevyčítam nezačne teoretizovať. Pokiaľ je to len popisovanie paradoxov praxe,
im to. Každá žena, či je feministka, alebo nie je feministka, musí vo tak je to v poriadku.
svojom živote prejsť cez množstvo taktizovania s druhým pohlavím.
A vôbec pritom nejde o erotiku, sú to otázky kompetencií, otázky teri
Zdá sa mi, že výtvarníčky a kurátorky, ktoré pojem feminizmus
toriálne, psychologické. Je veľmi ťažké brať sa kriticky. Je to podobné používajú vo verejnom diskurze, to robia spôsobom „chceme
ako v komunizme, keď sa naň dnes spätne dívame a hovoríme si, ako sa toho dotknúť, chceme o tom hovoriť, ale...“. Feminizmus ako
sme mohli žiť taký ponurý a nepríjemný život v klamstve... Zariadili tému tak akože otvárajú, ale v tom istom momente ju hneď aj
sme sa. Pociťovali sme to ako neznesiteľné, ale znášali sme to.
zatvárajú. Nedávno bol veľmi čítaným článkom v denníku SME
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rozhovor s košickou výtvarníčkou Luciou Dovičákovou, ktorá sériu dvadsiatich štyroch fotografií žien z Moskvy, ktoré chodia
robí divoké maľby, maľby silných žien. A tam k tomu došlo opäť v nedeľu s taškami na nákup. Ako, z akej perspektívy, si ich v čase
– feminizmus je podľa nej zaujímavý, niečo sa z neho naučila, ale tvorby chápala?
ona feministka nie je. Akoby sa ten prístup opakoval. Nastavil sa
Vtedy som to robila pre moje feministické priateľky v Taliansku
istý spôsob hovorenia, otvárania a zatvárania toho, čo je feminiz- a chcela som im ukázať, aké máme ženy. Bolo to jasné rodové rozhod
mus, a zatiaľ neprišla žiadna rozumná osoba, ktorá by povedala, nutie, mne sa vtedy feminizmus veľmi páčil, mne sa páčili tie ženy.
pardon, toto nie je moja debata.
Bolo to v roku 1988, vtedy som sa stretla s feminizmom.
Z toho vyplýva asi toto. Na Slovensku
existuje čosi také ako pseudofeminizmus,
Anna Daučíková je výtvarníčka, zaoberá sa najmä videoartom a intermédiami. Študovala
ale existujú aj feministické autorky. Pseu
na oddelení skla v architektúre u doc. Václava Cíglera na Vysokej škole výtvarných umení
dofeministky budú hovoriť o tom, že sú
v Bratislave. V rokoch 1979–1991 žila v Moskve. Od roku 1999 vyučuje na VŠVU v Bratis
zásadným spôsobom poznačené prácou
lave, v rokoch 2003–2010 bola prorektorkou. Od roku 2011 vedie ateliér na Akadémii výt
Guerilla Girls a celej plejády feministiek,
varných umení v Prahe. Je spoluzakladateľkou feministického združenie Aspekt, na tvorbe
ženských autoriek. Západné autorky robia
rovnomenného časopisu sa podieľala predovšetkým ako editorka výtvarnej prílohy. Bola
tieto veci a nikto sa ich nepýta, či sú femi
zodpovednou redaktorkou čísla 1/1996 Lesbická existencia. V 90. rokoch spolupracovala
nistky, alebo nie sú feministky. Napr. Valie
napr. so švajčiarskymi umelkyňami Mudou Mathis a Sus Zwick, filozofkou a umelkyňou
Export je feministka a kedykoľvek sa jej na
Cristinou Della Giustina. V ostatných rokoch boli jej práce vybrané na výstavy Gender Check.
to niekto opýta, tak to o sebe vyhlási, ale
Femininita a maskulinita v umení východnej Európy (Viedeň, 2009 a Varšava, 2010) a Ars Homo
zároveň vyhlási, že to čo robí, umenie, ona
Erotica (Varšava, 2010). Svoje videá prezentovala o. i. na gejskom a lesbickom filmovom fes
nepovažuje za feministické. A má pravdu.
tivale Mezipatra (2002, 2006, 2011). V roku 2011 usporiadal Stredoeurópsky dom fotografie
Pretože ona to robí úplne pre každého
v Bratislave jej retrospektívnu výstavu Old Matters. V rokoch 2000–2002 bola hovorkyňou
a pre všetkých.
Iniciatívy Inakosť, hnutia za spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín. V rokoch 2002
a 2003 viedla dokumentačné a informačné centrum pre gejskú a lesbickú komunitu Q archív.
Keby si ty uvažovala o sebe a o svojej
Žije v Bratislave a Prahe.
tvorbe. Povedala by si, že si feministka
a že tvoje umenie...
Určite, som feministka a feminizmus sa
v mojej tvorbe prejavuje. A viem aj kedy, kde a ako. Necítim sa byť vi
azaná, zotročená alebo limitovaná nejakými feministickými názormi
viac, ako sa cítim byť zotročená inými svojimi názormi, ako napr. tým,
že som ateistka.

Na výstave Gender Check aj na svojej retrospektíve v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave si prezentovala

Ja som tie fotografie pochopila ako tvoj terénny výskum.
To bol terénny výskum žien v Sovietskom zväze. Tzv. sovjetskaja
ženščina bola pre mňa vždy niečo ako fenomén. Žena v Sovietskom
zväze bola špecifická. Zachádzala som s ňou veľmi mizogýnne, veľmi
nenávistne, ale už s ňou tak nezachádzam. Aj ju bolo za čo nenávidieť,
lebo to je hrozný typ. Ale teraz tomu lepšie rozumiem, tomu typu,
prečo taký je. Poopravila som si svoj názor, presnejšie, poopravila som

Anna Daučíková: Moskva/nedele/ženy (1988). (archív autorky)
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si svoje emocionálne postoje, názor zostáva ten istý. Byť sovietskou
ženou je ťažká práca.
A čo Talianky a ich feminizmus symbolickej diferencie?
Ja som sa vtedy, v roku 1988, prvýkrát dozvedela, že čosi také vô
bec existuje. Dostala som sa priamo do srdca talianskeho feminizmu
u Luisy Muraro, do blízkosti jej filozofického krúžku. Bol to pre mňa
kultúrny šok, vidieť toľko vynikajúcich žien a počúvať niečo, čomu
som málo rozumela. Keď som bola na ich prvom stretnutí, tak som si
vyžiadala zoznam literatúry, ktorú by som mala začať čítať, aby som sa
s tým všetkým nejako oboznámila. Lebo ja som nevedela odpovedať
na žiadne ich otázky. Vedela som, že to, čo hovoria, má hlavu a pätu,
ale nerozumela som tomu dobre. Neboli to nejaké všeobecné re
flexie o živote, boli to diskusie politického charakteru. Samozrejme,
keď som sa neskôr vzdelala, tak prvotná fascinácia talianskym femi
nizmom pominula. Je pre mňa veľmi zvláštnym spôsobom funda
mentalistický, jednoducho, nevyhovuje mi, neviem ho nejakým
spôsobom zapojiť do behu svojho života tak, aby fungoval. V mojom
živote fungujú viac queer postoje a postoje
určitého derailmentu („vykoľajovania“), než
hľadanie symbolického poriadku.

feministickou optikou

kultura

správanie. Samozrejme, človek je vždy strategický, ale v učení umenia
sa vždy ide až na kosť, na nahotu, jednoducho sa musí hovoriť „toto
áno“, „toto nie“. Často sa tam ani nedá logicky argumentovať. Takže,
keď si hovorila, že sa okolo mňa vytvorila nejaká skupina žien, to tak
vôbec nie je.
Ktoré výtvarníčky na Slovensku dnes zaujímajú teba?
Na Slovensku je niekoľko autoriek, ktoré sú výborné. A mne je
v podstate jedno, či sa považujú za feministky, alebo nie, a ani to nev
iem. To, čo robia, považujem za feministické a určité časti ich prejavu
sú dôležitými momentmi slovenského umenia, ktoré sa týka rodu,
genderu a feminizmu. Sú to Denisa Lehocká a Eva Filová. Tieto dve už
etablované autorky si zachovali určitú pravosť svojho postoja, nehov
oria viac než to, čo si myslia, čo cítia, než to, čo je nevyhnutné. Denisa
Lehocká pracuje so svojím bytostným svetom, jej umenie je veľmi hl
boko ukotvené v jej prežívaní skutočnosti a je vlastne len náhoda, že
ona je žena. To nie je žiadne rozhodnutie venovať sa týmto témam
z akýchkoľvek dôvodov. Je to jednoducho niečo, čo samovoľne vy
plýva z toho, čo žije. Eva Filová je človek,
ktorý zaujíma jasné politické postoje a k
jej politickým postojom patrí aj jej rod.
Ona ho pochopila ako politikum. Dá sa
povedať, že Aspekt spôsobil, že Eva Filová
robí tak, ako robí. Keď začínala robiť, vyz
eralo to skôr tak, že si trošku robí srandu
z mužov. To ale ešte nič neznamená,
srandu z mužov aj zo žien si môže robiť,
kto len chce. Ale ona to skutočne našla, vo
svojom myslení našla priestor pre to, aby
vyslovovala aj tento druh kritiky a je v tom
dobrá. Aneta Mona Chisa a Lucia Tkáčová
spravili veľký kus práce, úplne vyvrátili
vrecká svojich šiat, kabeliek alebo záster
a ukázali, ako to na Slovensku s feminiz
mom v umení vlastne je. Myslím, že ich
stratégiou je akýsi „veľký smiech“. A to
beriem - je to určité slovo v existujúcom
diskurze a veľmi veľa vysvetľuje.

Talianske
feministky
prízvukujú
dôležitosť genealógií žien, spolupráce
medzi ženami rôznych generácií. Ako to
funguje u teba a tvojich žiačok v ateliéri?
Sústredila si okolo seba niekoľko žien,
ktoré sú veľmi zaujímavé tvorivé osobnosti. A predpokladám, že pre ne je dôležité,
že spolupracujú s tebou a že tam dochádza k odovzdávaniu vedenia medzi ženami,
či už queerskeho, alebo feministického
vedenia.
Ja som si okolo seba nikoho nezhromaždila,
vzniklo to úplnou náhodou. Skutočne,
výučba umenia spočíva v absolútnej ot
vorenosti voči tomu, čo sa stane. Vo výučbe
umenia nemôžem mať nejaké zámery, je to
reakcia na to, čo momentálne je a čo sa stane.
Keby sa ku mne prihlásilo päť mužov, tak bu
Z tohto pohľadu to – aj napriek tomu,
dem pracovať s nimi. Ku mne sa neprihlásia
čo si pomenovala pseudofeminizmom
kvôli tomu, ako vyzerám, teda ani nie kvôli
– vyzerá celkom sľubne.
tomu, aká som a čo si myslím, to oni nevedia.
Tvrdím, že feminizmus do sloven
V ateliéri mám aj veľa chlapcov. A tí to majú Anna Daučíková: Moskva/nedele/ženy (1988). (archív autorky) ského umenia ešte len príde, len ne
ťažké, pretože to, čo odo mňa počujú, u nich
viem kedy. Môže prísť len v čase krízy,
môže vyvolávať aj kastračnú úzkosť. Ale pretože cena šťastia z poz v čase skutočného konfliktu. Tak, ako sa aj zjavil, keď začalo byť čosi
nania je väčšia ako kastračná úzkosť, zostávajú, neodchádzajú, vedia, neznesiteľné, keď moc muža, patriarchu, prerástla určitú hranicu.
že sa im to oplatí. Takže to je v poriadku. A dievčatá tam zase nie sú Anglické sufražetky by nezačali byť sufražetkami, keby to ešte bolo
preto, žeby pocítili, že odo mňa dostávajú nejaké životodarné kvapky. znesiteľné. Musí to presiahnuť určitú mieru znesiteľnosti.
My otvárame úplne všetko, čo sa deje. O feminizme hovorím len
Ale som presvedčená o tom, že sa nič nezmenilo. Feminizmus je le
vtedy, keď musím, a robím to úplne vedome. Ja tam totiž nie som na gitímne slovo, no moje študentky zároveň hovoria, že je passé. Napriek
to, aby som ich učila to, čo si myslím ja. Som tam na to, aby som im ot tomu im stále oznamujem, že to kľúčové, o čo bojovali feministky,
várala možnosti toho, čo si myslia oni, a to tak, ako to viem otvoriť ja. nebolo vybojované. Všetky kozmetické úpravy boli uskutočnené, ale
Keď mi budú rozprávať o svätom Augustínovi, tak im budem otvárať možno by sa stali aj bez feminizmu, technologickým vývojom, potre
veci okolo svätého Augustína. Zároveň im aj poviem, že ma to veľmi bou komunikácie, kvôli vojnám. Tie najdôležitejšie veci, o ktoré femi
nebaví. V tom spočíva aj celé riziko, človek musí stále hovoriť pravdu. nizmu ide, neboli vybojované.
V učení umenia je len málo priestoru na diplomaciu a strategické
Dnes sa pre mňa už svet žien nedelí na feministky a nefeministky
a mužský svet sa nedelí na hlúpych a múdrych mužov. Svet by sa
u mňa mohol deliť na hegemonický a nehegemonický. Sú hege
monickí muži a sú nehegemonickí muži, tých nehegemonických je
menej a aj tí nie sú vždy nehegemonickí. Nehegemonickosť teda nie
je nejaká stabilná hodnota alebo črta, vlastnosť. Jednoducho, nehe
gemonickí muži majú nehegemonické obdobia a v tých sú znesiteľní.
A podobne je to aj so ženami: existujú hegemonické ženy a nehege
monické ženy. Majú aj nehegemonické, ale prevažne majú hegemo
Obálka časopisu Aspekt 1/1996
Lesbická existencia. Zdroj: Archív Aspektu.
nické obdobia. Takto to pre mňa momentálne je.
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Predstavujeme organizace
Zájmové sdružení žen ASPEKT
Slovenská organizace Aspekt vznikla jako feministický vzdělávací
a kulturní projekt. Za přesné datum vzniku se považuje 23. červen
1993, kdy se sešla skupina „žien, ktoré si mysleli, že je načase zobrať
reči o rovnosti a demokracii vážne a uplatniť ich v životnej realite
ľudí ženského pohlavia na
Slovensku.“ Jak se dočteme na
stránkách organizace. Kromě
debaty o rovnosti na Slovensku
ovlivnil Aspekt významně tuto
debatu i v České republice. Ať
už svými překlady stěžejních
feministických textů, stejno
jmenným kulturním časopisem
nebo vydáváním knih.
Mezi nejvýznamnější ak
tivity Aspektu patřil stejno
jmenný časopis, který vycházel
v letech 1993 až 2004, během
kterých vyšlo 21 tematických
čísel časopisu s úctyhodným
rozsahem až 334 stran. Časopis
Aspekt se zaměřil hlavně na
kulturní témata, překlady
klíčových feministických textů
či představoval tvorbu zají
mavých umělkyň. V roce 2004
se časopis transformoval pouze
do internetové podoby s náz
vem ASPEKTin, který pokračuje
v započaté tradici komentování
součastného dění v kultuře
a genderových studiích. Výběr
z textů internetového maga
zínu nyní vychází ve stejno
jmenné knize ASPEKt in v knižní
edici Aspektu.
Další důležitou aktivitou or
ganizace je knižní edice, která
vznikla v roce 1996 a vydává
původní i překladové knihy,
prózu, odbornou literaturu
i knihy pro děti a mládež.
V knižní edici Aspektu vyšly klíčové odborné feministické texty, jako
například Trampoty s rodom Judith Butler, překlady Elfriede Jelinek
či méně známých děl Virginie Woolfové, stejně tak i dětské knihy
představující odvážné ženské hrdinky a nestereotypní pohledy na
svět.
Mezi další aktivity Aspektu patří také knihovna a informační
a dokumentační centrum. Knihovna je jedinou na genderovou pro
blematiku zaměřenou knihovnou na Slovensku a nabízí výběr z od
borné literatury i beletrie. Jedním z největších projektů informačního
centra byl v letech 2001–2004 monitoring médií zaměřený na téma
ta násilí na ženách, reprodukční práva žen a účast žen ve veřejném
životě.
Nejaktivnějšími členkami Aspektu současnosti jsou Jana Cviková,
Jana Juráňová, Zuzana Maďarová či Lubica Kobová. Jana Cviková je
jednou ze zakladatelek Aspektu, která se zabývá genderově citlivou
pedagogikou či dějinami žen. V Aspektu působí jako germanistka
a překladatelka a rovněž editorka a autorka publikací.
8

Další „matkou zakladatelkou“ Aspektu je Jana Juráňová. Je
především autorkou a překladatelkou z angličtiny. Napsala několik
divadelních her, například Salome (1989), Misky strieborné, nádoby
výborné (1997), ale i množství prozaických knih, z nichž Orodovnice
(2006), Žila som s Hviezdosla
vom (2008) a Lásky nebeské
(2011) se dostaly až do finále
významné
slovenské
li
terární soutěže Anasoft litera.
Juráňová rovněž píše hry pro
rozhlas, knihy pro děti či pub
licistické texty.
Mezi současné projekty
Aspektu
patří
například
téma genderového rozměru
hospodářské a finanční krize,
na kterém spolupracuje mimo
jiné i s partnerskými organiza
cemi z České republiky, Polska
a Ukrajiny. Dalším význam
ným projektem je téma gen
derové citlivosti a překonávání
genderových stereotypů ve
školství, který se uskutečnil
v letech 2009 a 2010. Projekt
byl zaměřen především na
zvýšení informovanosti o gen
derových předsudcích a jejich
odstranění. Výsledné mate
riály je možné najít na stránce
www.ruzovyamodrysvet.sk.
V letech 2008 a 2009 probíhal
projekt EU-Strategie Gender
Budgeting, který se snažil
zvýšit povědomí žen a tema
tických organizací o metodě
genderového
rozpočtování
jako jednoho z nástrojů gender
mainstreamingu. Na dlouho
dobou aktivitu v oblasti kul
tury navázal projekt Historie
žen, jehož cílem bylo uplatnění
genderově citlivého přístupu v různých vědních disciplínách,
například v oblasti filozofie, literární a divadelní vědě či historii.
Aspekt je otevřeným projektem podporujícím spolupráci napříč
tématy. Na Slovensku a v dalších zemích spolupracuje s širokým
množstvím organizací. Například s Aliancí žen Slovenska, s Cen
trem rodových studií při Filozofické fakultě Univerzity Komenského,
Možností volby, Divadelním ústavem či s Gender Studies o. p. s., Praha.

Terézia Vansová:
Slovenka doma i na cestách
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AWID: Za ženská práva v rozvojových zemích

České a slovenské zástupkyně na setkání Where is the money for women´s rights? Tbilisi, Gruzie, podzim 2010. (archiv autorky)

Chcete-li se dozvědět informace o ženských právech v rozvojo
vých zemích, vaší první volbou budou pravděpodobně internetové
stránky organizace AWID – Asociace ženských práv v rozvoji (Associa
tion of Women’s Rights in Development, AWID). Tato významná me
zinárodní asociace, která má v současné době individuální i instituci
onální členy ve 130 zemích světa, se zabývá především budováním
kapacit ženského a feministického hnutí, podporuje výzkumy, studie
a analýzy, pořádá mezinárodní setkání, lobbuje a, jak jsme již zmínili,
poskytuje cenný informační servis.
Historie vzniku AWID
V letech 1975–1985 iniciovala Organizace spojených národů
Dekádu pro ženy. V tomto období byla zahájena řada výzkumných
aktivit týkajících se žen a rozvojové pomoci, stejně tak existovala sil
ná podpora zapojení žen v této oblasti. Přesto v USA existovala skupi
na profesionálek působících v různých oblastech, které považovaly
téma WID – Women in Development (ženy v rozvoji) za podceňované
a frustrovalo je, jak málo z mezinárodní pomoci se opravdu dostane
k ženám v cílových zemích. V květnu 1982 proto zástupkyně akade
mické sféry, dárcovských organizací, ekonomky a konzultantky
rozvojových projektů, založily AWID. Cílem asociace bylo sblížit
akademickou sféru, nadace a neziskové organizace s osobami roz
hodujícími o nastavení politik a systematicky posilovat ženská práva
v rozvojových zemích.
Současnost organizace
Cílem organizace je zajistit silnější, udržitelně financované
a efektivnější ženské organizace a hnutí; posílení ženských práv na
celém světě; obnovení a rozšíření ženské agendy prostřednictvím
spolupráce řady mezinárodních aktérů; silnější spolupráci ženských
hnutí s dalšími sociálními iniciativami; posun v oblasti dárcovství,
silnější závazky pro podporu práv žen v rozvoji; výraznější zapo
jení aktivistek pro ženská práva v procesech formulování politik;
viditelnější zapojení mladých žen; politicky aktivnější a širší skupinu
členských organizací.
Pro splnění těchto cílů realizuje organizace řadu iniciativ. Jedna
z nich například nese název „Kde jsou peníze pro ženská práva?“
a jejím cílem je mapovat zdroje pro ženská hnutí a podpořit přístup
organizací a hnutí k diverzifikovaným zdrojům financování. Kromě
výzkumu a analýzy organizuje AWID setkání mezi organizacemi

a potenciálními dárci. To vede k navázání důležitých vztahů, ale i ke
zkvalitnění žádostí o podporu na základě přímých informací od nad
ací a nadačních fondů.
Jedním z dalších aktuálních témat, kterými se AWID zabývá, je
reakce na celosvětový vzestup náboženského fundamentalismu.
Proti náboženskému fundamentalismu
Analýzy náboženského fundamentalismu se věnují například
tomu, jak tato hnutí komunikují navenek. Jedním z ústředních prvků
je téma rodiny.
Radikální skupiny agitují za podporu patriarchální rodiny, jakéko
liv jiné modely, iniciované ženským ale i LGBTQI hnutím, považují za
nemorální a odporující bohu. Tento model rodiny je pro fundamen
talisty důležitý proto, že je klíčovým mechanismem kontroly lidské,
zejména ženské, sexuality. Omezením ženských reprodukčních i so
ciálních rolí získávají konzervativci kontrolu i mimo rodinnou sféru,
a systematicky tak snižují možnosti odporu. Tento důraz strategicky
cílí na obavy z rostoucí autonomie žen, liberálních postojů v sexuální
oblasti a z většího zviditelnění LGBTQI reprezentantů. A jednoduše
také vyvolává nostalgii po „starých, dobrých a jednoduchých“
časech. Respondentka z Indie například mluví o hinduistickém fun
damentalismu, který nabádá ženy, aby opustily placenou práci ve
prospěch nezaměstnaných mužů: „Ženské role v domácnosti jsou
idealizovány jakožto ženský sen, zatímco pracující ženy jsou vnímány
jako nešťastná realita globální ekonomie.“
AWID reaguje na vzestup ultrakonzervativních náboženských hnutí,
které jsou rizikem pro ženská práva. Tématu se věnuje od roku 2007,
v první řadě iniciovala vznik výzkumů a studií, které poskytují zásadní
informace pro porozumění tématu. Jak píše Alejandra Sardá–Chan
diramani z organizace MamaCash: „Myslím si, že je velmi důležité
psát a mluvit o náboženském fundamentalismu jako něčem, co se
týká mnoha zemí a náboženství. Lokální iniciativy jsou potřebné, ale
pouze nadnárodní optika opravdu pomáhá budovat hnutí, které se
na tento problém zaměřuje globálně. Případové studie ukazují, že
náboženský fundamentalismus zabíjí ženské duše a někdy i těla.“
Studie, které popisují možnosti odporu proti fundamentalismu
v řadě zemí, se cíleně zaměřují na nadnárodní perspektivu a ukazují
souvislosti v mnoha zemích světa. Právě tento nadnárodní přístup je
pozitivně hodnocen a je pevnou součástí činnosti AWID.
Kateřina Machovcová
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PROBLÉM ZAHALOVÁNÍ JE PŘÍZNAČNĚ
POVRCHNÍ
Z pohledu Západu se problém žen v islámských zemích soustředí
na zahalování, ale to je pohled příznačně povrchní. Pokud bych
mohla mluvit na příkladu Egypta, který za posledních dvacet let
považuji za svůj druhý domov, nic není tak černobílé, jak by se
mohlo zdát.
Počátkem loňského prosince jsem seděla ve své oblíbené pouliční
kavárně na káhirském ostrově Zamalek a mezi popotahováním z vod
ní dýmky s jablečnou příchutí srkala skvělou silnou kávu. Zamalek je
lepší středostavovská čtvrť a ženy v kavárnách, kdysi vyhrazených
jen pro muže, tam už dávno nikoho nepohoršují. Nicméně dvojice,
která si přisedla k vedlejšímu stolu, zarazila i mě: on dohladka ohol
ený třicátník, kožená bunda, džíny, adidasky, ona v černém, komplet
zahalená od hlavy k patě i s rukavičkami a svět viděla jen malými

žen v Egyptě, kde je úplné zahalení spíše výjimkou, ale společně by
jen zíraly na Libanonky nebo Syřanky, které na nábřežích přímořských
letovisek zcela běžně chodí v bikinách…
Míra intenzity islámem ovlivněného chování lidí odvisí vesměs od je
jich sociálního statusu – čím bohatší káhirská čtvrť nebo město v deltě
Nilu, tím méně zahalených žen na ulicích uvidíte, a naopak. (V chudin
ských čtvrtích žen oblečených podle islámských tradic uvidíte více,
nemusí to ale přitom vypovídat nic o vnuceném způsobu chování.
Pravdou vesměs bývá to, že jsou jejich rodiny natolik chudé, že si
nemohou dovolit kupovat „z pohledu Západu normální“ oblečení, za
tímco černý islámský háv je levný a lze ho nosit vždy a všude). Nejlépe
se to pozná ve chvíli, kdy zajdete na návštěvu a zjistíte, že žena, která
se na ulici vedle svého muže chová tiše a pokorně, se doma mění
v hlavu rodiny, která rozdává příkazy manželovi i dětem a nikdo

Dva směry, kterými se Egypt může vydat. Káhira, 2012. (foto: Tereza Spencerová)

průzory. On westernizovaný, ona islamizovaná. Hladili se po rukou,
vtipkovali, smáli se, on pil kávu, ona čaj. Vypadali jako zamilovaný
párek kdekoli jinde na světě, ale to zahalení… Nemohla jsem od
trhnout oči, protože ti dva mi ještě zkomplikovali chápání toho, co
u nás považujeme za „problém postavení žen v islámské společnosti“.
Islám není náboženství centralizované, jako třeba křesťanství
s Vatikánem, a tak se otázka žen ve společnosti liší země od země
a k tomu i město od města a ve skutečnosti i čtvrť od čtvrti. Místní
výklad islámu bývá totiž určován lokálním duchovním v mešitě nebo
i přimíchanými krajovými předislámskými tradicemi, čímž mám
na mysli třeba regionální výskyt ženské obřízky. Zcela nesvéprávné
a povinně zahalené ženy v Saúdské Arábii by nechápaly postavení
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z nich neprotestuje. V případě vícegeneračních rodin pak všemu
velí babičky a pak poslouchají všichni, včetně dědů. Tahle nečekaná
proměna sociálního statusu mezi mužem a ženou v závislosti na
prostředí (ulice versus domov) mi dodnes připadá zábavná a s chutí
se na návštěvách nechávám obsluhovat svými kamarády, zatímco
s kamarádkami probíráme nejžhavější aktuality káhirského života…
Poměrně novým jevem je vnímání islámu jako jakési nutné normy.
Jednou jsem v obchodě s alkoholem sledovala plně zahalenou paní,
která si do košíku ukládala láhve vína. Jak mi vysvětlili přátelé, byla
to názorná ukázka faktu, že Egypťané žijí v soukromí dál po svém,
přičemž islámský úbor volí jen proto, aby je na ulici neobtěžoval
nějaký vousatý fanatik s koránem v ruce a ohněm v srdci. Koneckonců,
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Rovnoprávné postavení žen ve společnosti se ani po revoluci nechce kodifikovat žádné z politických stran. Káhira, 2011. (Foto: Tereza Spencerová)

většina mladých dívek v centrální Káhiře nosí vypasovaná trička
a džíny tak, že lze přečíst, jakou značku mají jejich tanga, ale k tomu
mají na hlavě šátek – jsou přece muslimky! Je to víra, zvyk, pokrytec
tví, móda? Nevím, ale hned několik ulic v centru města je obsypáno
butiky jen se šátky, které z této součásti oděvu činí skutečně mód
ní a v mnoha případech i velmi drahé zboží. A když k tomu všemu
přidám fakt, že korán jako takový se o zahalování žen nezmiňuje, vše
se zamotá ještě víc.
Snad z výše zmíněného vyplývá, že osobně problém (ne)zahale
nosti žen nepovažuji za až tak naléhavý, jak je vnímán na Západě,
a představa westernizovaného, a tím pádem „svobodného“, Egypta mi
nepřipadá nejlepší. Jen v zahalenosti ale pes zakopaný není. Na konci
ledna zasedl v Egyptě nový, z lehce pochybných voleb vzešlý parla
ment, v němž islámské strany obsadily na 60 % křesel, nicméně tím
se není třeba nechat zmást. Všechny, tedy i liberální a levicové, strany
v zemi se totiž sice hlásí k prohlubování lidských práv, ale bez rozdílu
politické orientace odmítají výslovně prohlásit, že budou (třeba vedle

zrušení trestu smrti) usilovat o ústavně zakotvenou ochranu práv žen
a zaručení jejich rovnoprávného postavení ve společnosti. Faktem je,
že politika zůstává výsadním prostorem mužů – žen se do parlamentu
dostalo jen pár, byť se revoluce účastnily bok po boku s muži a v po
licejních věznicích se stávaly terčem brutálnějšího mučení než jejich
mužští kolegové, včetně nechvalně proslulého „testování panenství“.
Při pohledu na každodenní život, v němž Egypťanky svou pozici
mají - mnoho z nich stojí v čele firem či státních úřadů a studentky
tvoří více než polovinu všech posluchačů egyptských univerzit - se
tento požadavek na kodifikaci může jevit jako příliš revoluční pro
současnou fázi vývoje. Možná je tomu ale právě naopak. Ultrakonzer
vativní saláfisté, druhá nejsilnější strana v parlamentu, otevřeně mlu
ví o povinném zahalování a zákazu bikin. O zákazu vybraných profesí
pro ženy (zatím) mlčí, ale přesto otazníky ohledně dalšího směřování
Egypta a osudu Egypťanek vyvstávat mohou.
Jedním z výsledků tohoto stavu byl provokativní čin dvacetileté stu
dentky Alii Mahdíové, která na facebooku vystavila své nahé fotky. Ve
společnosti, která už má svůj zaběhnutý rámec chování, tím vyvolala
bouři. Liberálové ji odsoudili, že diskredituje „hodnotu revoluce“, is
lamisté ji obvinili z urážky islámu. Deník Bikya Masr ale konstatoval:
„Alia vykonala ten nejrevolučnější možný čin arabské současnosti:
v plné nahotě odhalila nejen své tělo, ale především pokrytectví
všech těch pokrokářských bojovníků za svobodu projevu. Pro miliony
žen učinila Alia Mahdíová víc, než kterýkoli jiný aktivista. Jedna nahá
dívka totiž už dokázala víc, než kdyby oblečená do posledních sil bo
jovala v ulicích. Dívky jako je Alia nehodlají podporovat status quo.
Berou si svá těla zpět z rukou mužů, kteří dominovali naší společnosti
po generace, a už se nechtějí schovávat. A tím naše země posouvají
kupředu.“
Tereza Spencerová
Autorka je redaktorka Literárních novin.

Čím chudší, tím tradičnější, islámštější. Káhira, 2011. (foto: Tereza Spencerová)
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NAŠÍM ÚKOLEM JE HARMONIZOVAT
GENDEROVÉ VZTAHY
Rozhovor s abcházskou ženskoprávní aktivistkou Natellou Akabou, působící v organizaci Asociace žen Abcházie.
Rozhovor vedla: Kristýna Pešáková
Překlad rozhovoru: Ľuba Kobová, Zdena Kopková, Eva Hauserová
Čím vším se zabývá vaše organizace?
Naše organizace (Asociace žen Abcházie, Association of Women of
Abkhazia – AWA) spolupracuje s ženami z celé Abcházie. Ačkoli se naše
kancelář nachází v Suchumi, máme partnerské organizace, skupiny
i jednotlivé ženy, které podporují naši činnost a sdílejí naše hodnoty.
Naším hlavním úkolem je harmonizovat genderové vztahy a umožnit
ženám sebevyjádření v různých oblastech života včetně politiky.
Jak byste vysvětlila převahu žen v abcházských nevládních organizacích?
Zdá se mi, že to je jeden z paradoxů abcházského prostředí. Vidíme
tu mnoho žen ve vůdčích pozicích občanské společnosti, podnikatelek,
nezávislých novinářek a členek místních komunit v pozici autority. Dá se
říci, že jsme svědky toho, jak se ženy po různých stránkách velice rychle
mění. Vidíme ale velmi nízký počet žen v politických stranách, a proto
nejsou příliš vidět ani na politické scéně. Politický boj se odehrává ve
velice tvrdých, soutěživých podmínkách a jen málo žen je ochotno se
v takovém prostředí pohybovat.
Jaký je váš názor na gruzínsko-abcházský konflikt?
Podle mého názoru se jedná o konflikt s velmi hlubokými, historický
mi kořeny, způsobený nerovností a nespravedlností. Jeho etnicko-pol
itický charakter ho činí neovladatelným. Věřím, že konflikt nelze vyřešit
tradičními přístupy, ale pouze transformací. Je velkou chybou domní
vat se, že konflikt bude ihned urovnán, pokud bude chtít Moskva. Mys
lím si, že je to opravdu škodlivý názor a překážka pro mírový proces.
Ve vaší práci se rovněž zabýváte situací uprchlic. V jakém ohledu je podle vaší zkušenosti jejich pozice jiná než situace mužů?
Naše organizace pracuje s ženami, které se navracejí do okresu
Gali v Abcházii. Této kategorii žen poskytujeme právní poradenství
a školení, abychom je posílily a upevnily schopnosti ženských skupin
i jednotlivkyň. Velmi často tyto ženy trpí domácím násilím a letos se
AWA zaměřuje právě na tento problém. Zároveň pracujeme s ženami
– přímými oběťmi gruzínsko-abcházského ozbrojeného konfliktu ve
všech oblastech Abcházie – matkami padlých vojáků, zdravotními
sestrami z fronty a vdovami. Tyto traumatizované ženy potřebují psy
chologickou pomoc a poradenství. Ale bohužel ani téměř 20 let po
válce žádná mezinárodní organizace nerealizovala v Abcházii program
sociálně-psychologické rehabilitace žen. Pouze v roce 2011 jsme byly
schopné uskutečnit malý projekt v této oblasti, ale to je příliš málo, aby
to pomohlo ženám překonat trauma vyvolané válkou.
Spolupracujete s nějakými organizacemi z Gruzie?
Spolupracovaly jsme paralelně s jednou organizací na pomoc
uprchlíkům. Jeden projekt spolu koordinujeme e-mailem a pak každá
organizace pracuje samostatně s použitím společné metodologie.
Nejezdíme ale do Gruzie a naše protějšky zase nejezdí do Abcházie.
Rovněž sdílíme výsledky našich výzkumů, průzkumů veřejného mínění
apod.
AWA je zároveň zapojena do společného projektu v různých
oblastech jižního Kavkazu a pracuje se ženami z několika místních ko
munit. Projekt je realizován v Abcházii, Ázerbájdžánu, Arménii, Gruzii
a Náhorním Karabachu.
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Natella Akaba. (foto: Archiv AWA)

Spolupracujete s ženskými organizacemi z jiných zemí, např. ze
střední a východní Evropy nebo konkrétně České republiky?
Máme nějaké zkušenosti se spoluprací s ženami ze Srbska, Izraele
(„Ženy v černém”) a Švédska. S českými ženskými nestátními orga
nizacemi nemáme žádné kontakty a obecně musím říci, že existuje
mnoho překážek pro naši spolupráci s jinými organizacemi kvůli stat
utu Abcházie jako „částečně uznaného státu”. Naše nestátní neziskové
organizace se samy považují za abcházské organizace, a nikoli gru
zínské. Řada mezinárodních agentur a nevládních organizací ale není
připravena s námi za této podmínky jednat.
Co si myslíte o postavení žen ve vaší zemi? Jsou nějaké oblasti,
kde jsou genderové nerovnosti obzvlášť výrazné, a naopak – kde
už iniciativy pro genderovou nerovnost zaznamenaly nějaké
úspěchy?
Z podnětu AWA byl před třemi lety vypracován a schválen zákon
o genderové rovnosti, ale musím poznamenat, že plně nefunguje. Gen
derové nerovnosti jsou nejvýraznější ve sféře politiky. Během posled
ních prezidentských voleb v Abcházii byly ženy široce zapojeny do
volební kampaně, ale neměli jsme ani jednu prezidentskou kandidát
ku. Ve vedení politických stran je jen velmi málo žen. Domníváme se, že
ženy potřebují více vzdělávacích programů a více školení na podporu
vůdčích schopností a participace z důvodu nedostatku sebevědomí.
Zároveň jsou ženy poměrně úspěšné v občanské společnosti – nestát
ních neziskových organizacích, podnikatelských aktivitách, vzdělávání
a intelektuální oblasti.
Setkáváte se ve své praxi s násilím na ženách?
Tento problém v naší společnosti existuje, veřejnost si ale
neuvědomuje jeho rozsah. Dokonce i samotné ženy - oběti domácího
násilí málokdy mluví o svých negativních zkušenostech otevřeně. V ka
vkazské kultuře je tradičně rodinný život velice uzavřený a lidé ho pok
ládají za svoji osobní záležitost. Přesto nás někdy ženy žádají o pomoc
a my pro ně děláme všechno, co je v našich silách. Nyní AWA začíná na
tomto tématu pracovat a plánujeme vypracování návrhu postupu proti
domácímu násilí. Prezident Ankwab přislíbil, že naši iniciativu podpoří,
a uznal, že tento problém existuje.
Jaké je zapojení mužů do rodičovství a péče o dítě? Je výchova
dětí hlavně odpovědností žen?
V kavkazské patriarchální tradici je za výchovu dětí a vedení domác
nosti odpovědná především žena. Něco se však již mění a mladé rodiny
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si někdy zkoušejí rozdělit sféry odpovědnosti. Ale patriarchální tradice
jsou stále silné, zvláště na venkově.
Se kterým z rodičů většinou zůstávají děti v případě rozvodu?
Je nějaká možnost, že by rodiče měli své dítě nebo děti v takzvané střídavé péči?
Musím říci, že rozvody u nás nejsou tak běžné jako v evropských
zemích, ale samozřejmě se to stává. Děti zpravidla žijí s matkou, ale ot
cové mohou s dítětem trávit volný čas (víkend nebo dovolenou). Se
střídavou péčí jsem se u nás nesetkala, ale nemám o tom spolehlivé
informace.
Je pro vás tématem ekonomická nerovnost v podobě rozdílu
v platech mezi pohlavími (jako v České republice, kde ženy
vydělávají o 25–30 % méně než muži)?
Formálně takový rozdíl v platech nemáme, ale ve skutečnosti exis
tuje. Na horních příčkách mocenských struktur je méně žen než mužů.
V Abcházii ale nemáme genderové statistiky, a tak je obtížné hodnotit
ekonomický status žen v naší zemi.
V České republice se vede velká diskuze ohledně takzvaných
přirozených porodů a klasických porodů v porodnicích. Jaká je
situace u vás?
V Abcházii si lidé myslí, že porody v nemocnicích jsou normální
a žádoucí. Někdy dojde k porodu doma, ale to je extrémní situace.
V naší společnosti panuje názor, že gynekologové používají chirurgické
zákroky příliš často, i když to není třeba, kvůli výdělku.
Jak to vypadá s reprezentací žen v politice? Jaké máte procento poslankyň v parlamentu? Jsou ženy zastoupeny v politice na
nějakých dalších úrovních, například v místní politice, v obcích,
radách okresů?
Teď máme v parlamentu 14 % žen, ale blíží se nové parlamentní vol
by a bojím se, že v novém parlamentu bude žen méně. Ve vládě máme
jednu místopředsedkyni vlády a tři ministryně. Na místní úrovni je žen
velice málo a žádná žena není vedoucí okresní správy. Ženy jsou zas
toupeny na nejvyšším soudu a soudech první instance.

Ze školení organizace AWA. (foto: Archiv AWA)
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Hovoří se o kvótách pro ženy v politice?
Takové diskuze jsou v počátcích. Mnoho žen ale je proti systému
kvót. Myslím, že nejlepší je prosazovat kvóty v rámci politických stran
a zastoupení žen na kandidátkách.
V debatách o vojenských konfliktech se často hovoří o systematickém znásilňování jako válečné zbrani. Platí to i v gruzínsko-abcházském vojenském konfliktu? Pokud ano, jak se ve
společnosti zachází s dětmi znásilněných matek?
Bohužel, ani naše ženy neunikly během války znásilňování. Ale nikdy
jsem neslyšela o dětech narozených následkem takových případů. To
vše je zcela utajeno a nikdo o těchto případech neví, i když k nim bez
pochyby dochází.

Abcházie
Kavkazská země na pobřeží Černého moře, která v roce 1992
vyhlásila nezávislost na Gruzii. Po následném válečném kon
fliktu s Gruzií fungovala jako samostatný stát, ovšem neuznaný
mezinárodním společenstvím. Po roce 2008 uznalo nezávis
lost Abcházie Rusko, které má v zemi silný vliv a ještě dalších
pět států. Země má necelého čtvrt milionu obyvatel, hlavním
městem je Suchumi. Země byla předválkou známým turisti
ckým letoviskem díky moři a nádherné přírodě.
Jak byste popsala své aktivity, charakterizovala byste je jako
feministické?
Prosazujeme genderovou rovnost a genderovou harmonii v našich
životech.
Co pro Vás znamená feminismus?
Naše společnost ví o feminismu velmi málo – o jeho ideologii, ak
tivitách a cílech. Převažuje pohled na feministky jako na agresivní ženy,
které nechtějí dovolit mužům, aby jim dávali květiny, nebo za ně platili
v restauraci. A to v naší zemi nenachází podporu ani u žen ani u mužů.
Prostě jsme se téměř nesetkali s normálními feministkami.
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O INTERRUPCÍCH V POLSKU
Jedním ze stěžejních témat polského feminismu jsou reprodukční
práva. I u nás sice existuje povědomí o tom, že Polky mají omezený přístup k potratům, není už ale tak známo, že restrikce se týkají také antikoncepce nebo umělého oplodnění.

(zdroj: http://takdlakobiet.pl/)

poškození zraku a této matce tří dětí nyní hrozí slepota. Připomeňme
také tragický osud Agaty Lamczak, která zemřela, protože lékaři od
mítli vykonat úkony k záchraně jejího života z obav o zdraví a život
plodu. Další náctileté dívce, jejíž těhotenství bylo důsledkem trest
ného činu, byl nejen odepřen potrat, ale také byla ona i její rodina
vystavena mediální štvanici a značnému psychickému nátlaku.
V Polsku dnes oficiálně – v souladu se zákonem – dochází k umělému
ukončení několika set těhotenství. Zároveň zde však bez větších
potíží funguje potratové podzemí, kde se podle nevládní organizace
Federace pro záležitosti žen a plánování rodiny provádí 80-200 tisíc
potratů ročně, ale za peníze. European Pro Choice Network uvádí, že
černý trh s potraty má v Polsku obrat 95 milionů dolarů ročně.
Vedle toho funguje také potratová turistika, dobře známá například
na česko-polském pomezí. Potrat pro vás tedy ani v Polsku nemusí
být problém, pokud ovšem máte peníze a kontakty.
Podzemní interrupce i potratová turistika mají své místo ve
veřejném diskurzu. O čem se však umíněně mlčí, je tzv. mýtus „po
tratového kompromisu”, v rámci kterého se věří, že ohledně potratů
panuje společenská shoda. Avšak jediná shoda, ke které v této věci
došlo, je dohoda z roku 2002 mezi Episkopátem katolické církve
a polskou vládou. Před referendem o vstupu Polska do Evropské unie,
jak potvrdily signatářky „Listu sta žen”, byla práva žen vyhandlována
za tehdejší koalici vlády s církví.

Interrupce byla v Polsku zlegalizována v roce 1956 (částečně již
v roce 1932), avšak od roku 1989 začala katolická církev spolu s pravi
covými politiky, částí hnutí Solidarita a některými lékařskými centry
usilovat o omezení práv žen na svobodnou volbu. V roce 1993 schválil
polský Sejm zákon povolující potrat pouze v případě ohrožení života
či zdraví matky, v případě těžkého poškození plodu, nebo pokud je
těhotenství důsledkem znásilnění. Ke schválení tohoto zákona došlo
i přes společenský odpor, při kterém se podařilo získat přes milion
podpisů, jež podporovaly uspořádání celostátního referenda na téma
reprodukčních práv.
K prohře došlo také v symbolické válce o jazyk – zmizely ženy
a nahradil je „nenarozený život“. V obraně „nenarozeného života“
však nezůstalo u zákazu potratu, v posledních letech dochází k odsu
zování antikoncepce i oplodnění in vitro, které označil jeden z čelných
představitelů katolické církve za úkladnou vraždu a nazval jej „ra
finovaným potratem“.
Zákon sice v určitých případech interrupci teoreticky povoluje, praxe
je ale restriktivní. Ženám, které by ze zákona na potrat měly nárok, ho
lékaři odmítají provést. Tak tomu bylo i v případě Alicje Tysiąc, které
Evropský soud pro lidská práva přiznal v roce 2007 odškodnění za to,
že jí nebyl umožněn potrat. V důsledku porodu u ní došlo k vážnému
Tak dla kobiet = Ano ženám
V roce 2011 byla ustavena občanská iniciativa Tak dla kobiet.
Ta připravila návrh zákona, který umožňuje ženě rozhodnout
o ukončení těhotenství do 12. týdne. Projekt navrhuje také
proplácení antikoncepce a oplodnění in vitro a všeobecnou
sexuální výchovu. Aby se návrh dostal na zasedání Sejmu,
bylo třeba v průběhu roku sebrat 100 tisíc podpisů. Od pro
since 2011 do prosince 2012 bylo na podporu návrhu zákona
sebráno 30 tisíc podpisů. Iniciativa tímto ale nekončí. Její aktiv
istky chtějí spolupracovat s parlamentními uskupeními, kterým
na právech žen záleží, chtějí informovat média. Především bu
dou usilovat o ještě větší podporu občanek a občanů. (lj)
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Zpáteční letenka do Anglie v akci – 300 zlotých. Jednolůžkový pokoj – 240 zlotých.
Interrupční pilulka na veřejné klinice – 0 zlotých. Úleva po zákroku provedeném
v důstojných podmínkách – neocenitelná. Za všechno ostatní zaplatíš méně než
v potratovém podzemí v Polsku. (zdroj: http://lesmisja.blogspot.com/)
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Ano ženám: 1 z 20 mýtů o interrupcích v Polsku – Ve
skutečnosti jsou všem ženám dostupné nelegální interrupce v podzemí
Zákrok v interrupčním podzemí stojí 2–4 tisíce zlotých (12–24
tisíc korun). Interrupční pilulka RU 486 stojí kolem 300 zlotých
(1 800 korun), ale jen málokterá žena ví, kde a jak si pilulku ob
jednat. Přibližně 60 % Polek žije na úrovni sociálního minima
800–850 zlotých (4 800–5 100 korun). Podle těchto čísel si
nelegální interrupci mohou dovolit jenom dobře vydělávající
Polky. Přitom zákaz interrupcí dopadá nejhůř na chudší
ženy – nemohou si dovolit ani další dítě ani ilegální zákrok
v interrupčním podzemí. (luba)
Stávající zákon sice zakazuje přerušení těhotenství, ale garan
tuje přístup k antikoncepci a sexuální výchově. Avšak i tyto záruky
jsou ignorovány. Ve školách kvalitní sexuální výchova chybí, pouze
v rámci rodinné výchovy se dětem vnucuje katolická sexuální etika.
Hormonální antikoncepce je dostupná na recept od gynekologa.
Ve veřejném zdravotnictví je však gynekologická péče velmi ome
zena, objednací doby jsou dlouhé a lékař může antikoncepci od
mítnout předepsat z důvodu svědomí či vyznání. Získat pilulku „po”
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(postkoitální antikoncepci) je ještě složitější, sterilizace je trestná,
a katoličtí lékárníci se dokonce domáhají práva na neprodávání
antikoncepčních prostředků.
Závaznost zákona je fikcí, nezaručuje ani přístup k antikoncepci ani
k sexuální výchově ani k potratu v případech, které zákon umožňuje.
Nelze se vyhnout pochybnostem, že jeho cílem není snížení počtu
nechtěných těhotenství, ale pouze a jedině kontrola žen skrze jejich
těla a zdraví. Týká se to především žen méně vzdělaných, chudých
a žijících mimo velká města, neboť v soukromém sektoru a za peníze
je i potrat či kvalitní antikoncepce k mání. Proto od roku 1993 ženské
organizace, především Federace pro ženské záležitosti a plánování
rodiny, bojují za to, aby ženám byla navrácena možnost volby.
Iza Desperak
Autorka je socioložka, pracuje na Lodžské univerzitě a angažuje se
v iniciativě Tak dla kobiet.
Přeložila Lucie Jarkovská.
Více o reprodukčních a sexuálních právech v Polsku:
http://takdlakobiet.pl/
http://www.federa.org.pl/
http://europeanprochoicenetwork.wordpress.com/
http://reproductiverights.org/

JAKOU MÁ VAŠE RODINA SEXUÁLNÍ
ORIENTACI?
Když v těchto dnech jdete po ulicích sluncem zalité slovinské
Lublaně, na každém kroku na vás zírá obrovský mužský nebo
ženský obličej s nápisem: Nejsem zabedněná/ný. Rozdílnost obo
hacuje. Týká se kampaně za široké pojetí rodiny, o kterém se
v březnu bude konat referendum.
Tradiční pojetí rodiny otec, matka a děti se v průběhu 20. století
postupně přesouvalo z žité reality do roviny vytouženého ideálu, až
se na počátku 21. století dostalo na úroveň čiré utopie. Ve většině ev
ropských zemí je realitou vysoká rozvodovost, téměř polovina dětí se
rodí mimo manželský svazek, ale to stále nevadí těm, kdo prosazují
patriarchální pojetí rodiny jako normu. V posledních letech se začínají
v Evropě a dalších zemích světa objevovat iniciativy, které posouvají
vnímání rodiny ještě dále, směrem ke zpochybňování jejího hetero
normativního pojetí. Diskuze se tak přesouvá od otázky „Je normální,
aby děti vyrůstaly pouze s matkou?“ k otázce „Je normální, aby dítě
vyrůstalo ne s jedním, ale hned se dvěma otci?“.
Podobnou diskuzi o tom, jak nově definovat rodinu v současné
postmoderní společnosti, otevřelo na počátku 21. století také Slovin
sko a je do jisté míry stále na začátku. Situace by se mohla změnit
25. března tohoto roku. Na tento den je naplánováno celonárodní
referendum o podobě nového zákona o rodině, ve kterém budou
slovinští občané a občanky nepřímo vyjadřovat svoji ochotu přiznat
osobám stejného pohlaví právo zakládat partnerství a rodinu za
téměř totožných podmínek, jako mají partneři heterosexuální. Pro

konzervativní, často věřící zastánce tradičního pojetí rodiny, se jedná
o útok na rodinu, „základ zdravého státu“, a tedy o ohrožení slovinské
státnosti.
Proč se ale o slovinský případ zajímat? Protože pokud slovinští
občané v referendu nový zákon o rodině (Družinski zakonik) přijmou,
bude mít Slovinsko nejprogresivnější legislativu upravující partner
ství osob stejného pohlaví mezi postkomunistickými zeměmi.
Legislativní pozadí referenda
Vraťme se ale na začátek. Registrované partnerství osob stejného
pohlaví je ve Slovinsku uzákoněno od června 2006. Zákon (Zakon
o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ZRIPS) upravuje otázky
společného vlastnictví, právo na informace o zdraví partnera a na
společný majetek, negarantuje ale stejná práva jako mají heterose
xuální páry v oblasti sociální ochrany a do roku 2009 ani právo dědit
po zesnulém partnerovi/ce. Navíc heterosexuální páry nemusí „le
galizovat“ svoje partnerství sňatkem, společné soužití partnerů
(zunajpartnerska skupnost) umožňuje partnerství bez oficiálního
stvrzení úřadem. Vzniká dlouhodobým společným soužitím partnerů,
přičemž se těší stejným právům a povinnostem, jako mají páry sez
dané. Na rozdíl od gayů a leseb tedy nepotřebují „registraci“.
Výše uvedený zákon o registrovaném partnerství přijala v roce 2005
konzervativní pravicová vláda pod vedením Janeza Janši ze Slovinské
demokratické strany (SDS). „Slovinsko je asi první zemí, kde pravicová
vláda navrhla a přijala zákon upravující partnerství osob stejného
pohlaví,“ ironicky glosuje situaci Roman Kuhar, odborník na LGBT
15
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kotovat hlasování. Došlo k paradoxní situaci, kdy příslušníci gay a les
bických organizací zahájili se stranou neformální jednání ve snaze
přesvědčit je, aby za zákon hlasovali alespoň ve stávající podobě,
protože jinak by jej opět smetla opozice. Důvodem je podle Romana
Kuhara skutečnost, že „zákon ošetřuje asi 90 % problémů, se kterými
se gayové a lesby v běžném životě potýkají.“
S přijetím zákona se ale nesmířila konzervativní část veřejnosti.
Občanská iniciativa za rodinu a práva dětí (Civilna iniciativa za družino
in pravice otrok) úzce propojená s římsko-katolickou církví zahájila
kampaň za referendum o přijetí zákona. V rámci několikaměsíčního
turné po slovinských vískách za zpěvu národních písní a recitace bás
ní France Prešera, symbolu slovinského národního obrození, získala
iniciativa více než 40 tisíc potřebných hlasů a slovinská vláda byla
nucena vypsat referendum. Nepomohlo ani odvolání k ústavnímu
soudu.

Kampaň Nejsem zabedněný/Nejsem zabedněná. (foto: archiv autorky)

problematiku z Mírového institutu v Lublani. „Janša byl dostatečně
chytrý na to, aby se rozhodl využít svého vládního období pro to, aby
obešel organizace zastupující zájmy gayů a leseb a přijal zákon, který
legislativně i symbolicky odlišuje partnerství osob stejného pohlaví
od partnerství heterosexuálů,“ dodává Kuhar.
Vše změnilo rozhodnutí ústavního soudu z roku 2009 o tom, že
nezajišťovat partnerům žijícím v registrovaném partnerství dědické
právo, je neústavní. „Domluvili jsme se na bodu, který byl podle
nás nejlépe napadnutelný, a dali dovolání k ústavnímu soudu, že
skutečnost, že zákon neošetřuje dědická práva, je vlastně okleštění
socioekonomických práv občanů stejného pohlaví, což je neústavní,“
vysvětluje mi právní smyčky Něža Kogovšek Šalamon, právnička,
která dovolání zpracovávala. Uspěli a ústavní soud nařídil slovin
ské vládě vyřešit tuto situaci během maximálně šesti měsíců, tedy
do prosince 2009. Nutno říci, že se jednalo o nadmíru optimistické
očekávání.
Vše měla vyřešit novela Zákona o rodině, která byla představena na
podzim roku 2009 levicovou vládou Boruta Pahora. Původní návrh
zákona umožňoval sňatek osob stejného pohlaví včetně práva na
adopci za stejných podmínek, jako mají páry heterosexuální. Návrh
rozvířil hladinu společenské kontroverze a bouřlivá politická diskuze
se neuklidnila ani po letech.
Po téměř dvouleté parlamentní diskuzi byl připraven nový, kom
promisní návrh zákona o rodině, který neumožňuje manželství
a adopci gayů a leseb, zajišťuje jim ale jinak stejná práva jako rodinám
heterosexuálů. Opoziční liberálně-demokratická strana Slovinska,
která silně nesouhlasila s kompromisním zněním zákona, chtěla boj

Kresba Markéty Svitákové
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VÝSLEDKY REFERENDA
Podle výsledků referenda, kterého se zúčastnilo přibližně 30 %
oprávněných voliček a voličů, občané a občanky navrhovaný
zákon o rodině odmítli. 55 % jich hlasovalo pro, 45 % proti
přijetí zákona.

SEM ZA!
V reakci na referendum se zformulovala skupina SEM ZA, která
sdružuje jak neziskové organizace, tak politické strany, aby v době
před referendem společně vystupovali na podporu zákona o rodině.
Snaží se upozorňovat na to, že zákon má více než 300 paragrafů a asi
pouze dva se přímo týkají partnerství gayů a leseb. Roman Kuhar
k tomu říká: „To, o co se nyní snažíme, je vlastně „de-homosexualizo
vat“ ten zákon. Také proto je SEM ZA tak širokou koalicí.“ Zákon bude
mít podle něj větší podporu veřejnosti ve chvíli, kdy nebude působit
jako iniciativa za práva gayů a leseb, a veřejnost tak před volbou tro
chu zapomene na to, jak významný je právě pro tuto skupinu oby
vatel.
Ironií osudu se počátkem února tohoto roku opět dostal do křesla
premiéra Slovinské republiky konzervativní Janez Janša. Musíme jen
doufat, že slovinští občané a občanky budou koncem března hlasovat
v referendu pro nový zákon o rodině a že Slovinsko se tak stane první
postkomunistickou zemí, ve které pravicově-konzervativní vláda im
plementovala zákon vymezující rodinu jako soužití dětí a dospělých
osob bez ohledu na jejich pohlaví.
Lenka Formánková
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POKUSY O QUEERSKU SOLIDARITU
25. januára som sa pri príležitosti prvého výročia egyptskej
revolúcie zúčastnila malého protestu pred egyptským
veľvyslanectvom v Budapešti. Nebolo tam viac než dvadsať
ľudí, väčšinou to boli Arabi z prvej generácie migrantov a pár
maďarských aktivistov. V Budapešti už síce žijem nejaký čas,
ale až toto bol môj prvý priamy kontakt s arabskou komunitou.
Porušila som pri tom všetky existujúce pravidlá: nepredstavila
som sa, neidentifikovala som sa ako Arabka, všetkých som zmiatla svojimi pokrikmi v dokonalej arabčine, bielou farbou pleti,
americkým prízvukom, neznalosťou maďarčiny a „prikrátkymi“
červenými vlasmi. To, že sa s niektorým z prítomných arabských
mužov dostanem do ostrej výmeny názorov, bolo len otázkou
času. Naozaj, zanedlho sa jeden z nich začal dožadovať odpovede na otázku, odkiaľ som. Povedala som mu, že čo sa štátnej
príslušnosti týka, som queer. Veľmi ho to neuspokojilo, chcel odo
mňa názov štátu. A aby bol presvedčivejší, sám o sebe povedal,
že on štát nemá. Neustúpila som. Neskôr som si pomyslela, žeby
bolo možno užitočnejšie povedať mu, že som feministka.
Veci sa majú asi takto: queersku politiku ako spôsob aktivizmu za
stávam sčasti aj preto, lebo mi nič iné nezostáva. „Strategická identi
fikácia“, teda to, že pri politických prejavoch si samy strategicky zvolíte
nejakú nálepku, u mňa veľmi nefunguje. Protestu som sa nezúčastnila
preto, že som Arabka, Európanka alebo Američanka. Bola som tam zo
spolupatričnosti, solidarity. Ale aj solidarita má farbu pleti, triedu, rod,
telo, aj solidarita vychádza z nejakej pozície v spoločnosti a privilégií.
Ako potom môžeme vybudovať solidaritu „mimo identity“? Je to vô
bec možné?
Táto otázka znepokojuje feministky už desaťročia. Na jednej strane
transnacionálnu solidaritu potrebujeme preto, lebo ženy zjednocu
je v ich navzájom prepojených zápasoch. Ale predpoklad jedného
a toho istého zápasu žien so sebou nesie riziko toho, že budeme
ignorovať mocenské vzťahy medzi nami, či už sa týkajú rasy, alebo
kapitalistického vykorisťovania. Keď na druhej strane identifikujeme
a vyčleníme jednotlivé zápasy, pomáha nám to v odhaľovaní vrstiev
našich odlišností, zvýznamňujeme ich. Vyvstáva tu však problém – náš
zápas sa stáva výlučným a obmedzeným, takmer úplne znemožňuje,
aby sme mohli hovoriť ako jeden celok. Mohla by som vymenovať

mnoho autoriek a autorov, ktorí sa týmto problémom zaoberajú. Ale
aj tak je to niečo celkom iné, keď človek stojí na ulici a dokola opakuje
svoje heslá o „queerskej politike“. Ak by som sa vtedy počas protestu
identifikovala ako Arabka, okamžite by som sa v očiach prítomných
protestujúcich legitimizovala ako osoba, ktorá ich, politicky vzaté, má
právo kritizovať. Lenže zároveň by som sa musela identifikovať ako
arabská žena, a to už by som zase musela protest kritizovať z pozí
cie „arabskej feministky“. Ak by som sa identifikovala ako Európanka,
celkom určite by som nemohla ľuďom hovoriť, čo majú skandovať,
bez toho, aby som hneď nebola považovaná za „imperialistickú femi
nistku“. Na druhej strane by mi táto identifikácia umožnila oslobodiť
sa od arabských predstáv o rodovo primeranom správaní. Vždy, keď
sa identifikujem, o niečo prichádzam.
Problém však nespočíva len vo „mne“. Z mojich queer kolegýň a ko
legov sa do solidárneho protestu nezapojil nikto aj preto, lebo na
podporu queerskej politiky sa zase nepostavil žiadny člen či členka
arabskej komunity v Budapešti. Počas protestu som bola jediným
bodom, v ktorom sa tieto komunity a identity krížili. Chcela som na
ňom byť ako Arabka, queer, žena, ale nie ako queerska Arabka, teda
„tá teplá od nás“. Že som si takú nálepku doposiaľ nevyslúžila, beriem
ako znak úspechu svojho prístupu.
Myslíte, žeby všetko bolo ľahšie, ak by sa protest netýkal mojich
identít? Ani veľmi nie. Začiatkom toho týždňa, v ktorom sa konal aj
protest na výročie egyptskej revolúcie, som sa zúčastnila protest
ného zhromaždenia pred rumunským veľvyslanectvom. Bola som
tam výlučne zo spolupatričnosti. Neboli tam žiadni Arabi ani radikál
ni queers. Hodinu po začiatku protestu si jeden v Budapešti žijúci
americký aktivista všimol, že mám na sebe čiernu palestínsku šatku
a nie červenú jordánsku, ktorú nosím zvyčajne. Tvár mu zažiarila
vzrušením: „Konečne som prišiel na to, prečo tu vôbec si!“ So záuj
mom som sa ho teda spýtala, prečo. Odpovedal mi: „Veď chlapík, čo
začal s protestmi v Rumunsku, je Palestínec!“ Pousmiala som sa nad
tým, ale prikývla som.
Adriana Qvabaiova
Autorka je študentkou a výskumníčkou, v súčasnosti žije
v Budapešti.

SYMBOLY MIERU, KRAJINY, ODPORU
„MALÉ“ DEJINY NOSITELIEK NOBELOVEJ CENY VO „VEĽKÝCH“ DEJINÁCH LIBÉRIE
Laureátky Nobelovej ceny za mier sa často neubránia tomu,
aby ich ľudia označovali ako symbol nenásilného odporu, úsilia
o mier v krajine, regióne, spoločnosti. Nositeľky tohto ocenenia
za rok 2011 Ellen Johnson-Sirleaf a Leymah Roberta Gbowee,
ktoré sa o cenu delia s jemenskou novinárkou a političkou Tawakkol Karman, sa takto stali symbolom ukončenia občianskej vojny
v západoafrickej krajine Libéria.
Z ľahko dostupných zdrojov sa dozvedáme, že Johnson-Sirleaf patrí
– či už pokrvne, alebo spoločensky a kultúrne – k potomkom oslo

bodených otrokov, ktorí sa zo Spojených štátov amerických vrátili
do dnešnej Libérie. Predstavuje skupinu obyvateľstva, ktorá Libériu
založila, dlho uchovávala moc vo svojich rukách, a pritom potláčala
ďalšie vrstvy obyvateľstva. Leymah Roberta Gbowee zase zastupuje
tú skupinu ľudí, ktorá bola utláčaná a ktorá sa proti vláde vzbúrila. Asi
takto by sa dal zjednodušene opísať počiatok libérijského konfliktu
v roku 1989.
Ellen Johnson-Sirleaf ako príslušníčka „privilegovanej vrstvy“ (sama
však takéto zaradenie odmieta) študovala na univerzite v Libérii
a USA, neskôr pôsobila ako ministerka financií. Štátny prevrat, ktorý
17
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v roku 1980 viedol Samuel Doe a v ktorom zavraždili viacerých členov
vlády, ju však prinútil emigrovať. Vrátila sa po tom, čo sa Doe vyhlásil
za prezidenta Libérie. Usilovala sa prispieť k spoločenskej a politickej
zmene, no verejné vystupovanie proti militaristickému režimu ju
dostalo do domáceho väzenia, preto opäť emigrovala. Pracovala pre
nadnárodné bankové inštitúcie a neskôr pre Rozvojový program Spo
jených národov, kde okrem iného pôsobila v komisii pre vyšetrovanie
genocídy v Rwande a vo výbore pre vyšetrovanie dôsledkov tohto
konfliktu pre životy žien. Medzitým sa vrátila do Libérie a v roku 1997,
po skončení prvej občianskej vojny (1989–1996), kandidovala za
prezidentku a skončila druhá. Nový prezident Charles Taylor, vodca
a diktátor, neudržal mier a o dva roky neskôr vypukla druhá libérijská
občianska vojna (1999–2003).
Po ďalších rokoch krvavého boja, v roku 2002, začali na futbalo
vom ihrisku oproti trhu s rybami sedávať ženy v bielom. Sedávať
a protestovať proti vojne. Iniciátorkou týchto mierových protestov
bola Leymah Roberta Gbowee, dlhodobo sa venujúca ľuďom, ktorí
prežili traumu, bývalým detským vojakom, ženám, matkám. V spolu
práci s ďalšími ženami začala iniciatívu za mier a bola pri založení or
ganizácie The Women in Peacebuilding Network (WIPNET). Tisíce žien
denne okupovali dovtedy najmä mužmi využívané ihrisko, až si v roku
2003 vynútili stretnutie s diktátorom Taylorom a prísľub jeho účasti
na mierovom rokovaní v Ghane. Spolu s troma súperiacimi stranami
sa tam vybrali aj tisíce žien, ktoré denne sedávali pred nóbl hotelmi,
kde sa uskutočňovali stretnutia, a podporovali tak dosiahnutie mieru.
Keď nedošlo k dohode ani po mesiaci, protestujúce sa usadili vo
vnútri hotela a rokujúcim odkázali, že z hotelovej haly neodídu, kým
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nebude vyhlásené prímerie. Vyhrážali sa, že si roztrhnú šaty, pretože,
ako Gbowee píše vo svojej knihe Mighty Be Our Power, je obrovským
rúhaním vidieť vydatú alebo staršiu ženu, ako sa sama dobrovoľne
obnaží.
Niekoľko týždňov nato sa občianska vojna v Libérii oficiálne skončila.
Aby bolo znovunastolenie mieru dotiahnuté do konca, podporovalo
ženské hnutie v prezidentských voľbách v roku 2005 kandidátku El
len Johnson-Sirleaf – prvú ženu na čele africkej krajiny, znovu zvolenú
v roku 2011.
Príbeh ženského mierového hnutia ukazuje, akú silu môžu mať
aktivity a aktivistky „grassrootu“. Hnutie tvorilo niekoľko tisíc žien,
hoci – ako to v každom hnutí býva – najviditeľnejších je len pár tvárí
a najznámejších pár mien. Možno by si ocenenie za mier zaslúžili
všetky. Ale aj Nobelova cena je len symbolom a v príbehoch Leymah
Roberty Gbowee a Ellen Johnson-Sirleaf možno nájsť odkaz, ako
spojenie tzv. vysokej politiky a hnutia „zdola“ dokáže spolu nielen
fungovať, ale aj dosiahnuť spoločenské zmeny.
Tento článok je zjednodušený, obmedzený dostupnými zdrojmi
a mediálnym priestorom. Ale také sú nakoniec všetky. Nenárokuje si
na vytvorenie dojmu jediného pravdivého obrazu a odporúča ďalšie
čítanie a pozeranie, napr. knihy Mighty Be Our Power (Beast Books,
2011) alebo dokumentu Pray the Devil Back to Hell (2008).
Zuzana Maďarová
Autorka pracuje vo feministickej organizácii ASPEKT, prispieva na
blog feministky.sk.

Laureátky Nobelovej ceny za mier za rok 2011 Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee a Tawakkol Karman. (zdroj: Timesunion.com)
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BÍLÁ, ŽLUTÁ, ČERNÁ
BARVY NOVOZÉLANDSKÉHO GRASSROOT FEMINISMU
Nový Zéland je považován za zemi, která je nakloněná ženským
a LGBT právům. Ženy tu získaly volební právo jako první na světě
už v roce 1893 a první transgender poslankyní na světě se v roce
2007 stala Novozélanďanka Georgina Beyer. S Novým Zélandem
je spojena třeba i osoba Richarda O’Briena, autora kultovního
queer muzikálu Rocky Horror Show, který sám sebe označuje za
třetí pohlaví. Co ale stojí za těmito feministickými perličkami,
mezníky a celebritami dnes? To se budu snažit vyčíst z několika
feministických aktivit a zinů, na něž jsem na Novém Zélandě
narazila.
Nový Zéland je díky své geografické poloze poměrně izolovaná
země. Možná proto si tu lidé mezi sebou udržují velmi dobré vztahy,
přátelské, otevřené a plné důvěry. Zdá se mi, že toto společenské
klima je podhoubím, z něhož pak vyrůstá také respekt k právům žen
a dalších neprivilegovaných pohlaví. Když přijedete do Aucklandu
(největšího zélandského města) a uvidíte kostely, které hlásají, že
vítají ovečky všech pohlaví a orientací, a také zjistíte, že Nový Zéland
má asi nejprogresivnější legislativu ohledně prostituce na světě, a že
se za rok ani jednou nestanete obětí sexuálního obtěžování (a to ani
při práci servírky), říkáte si, že tahle země je prostě už někde jinde.
Vše má samozřejmě svoje slabiny, takže feminismus, queer aktivi
smus a antirasismus tu stále bojují prostřednictvím řady organizací
a aktivit.

Aucklandské ženské centrum – (bílý) feminismus
Asi první ženskou/feministickou institucí, na niž v Aucklandu nara
zíte, je Auckland Women’s Centre, komunitní dům pro ženy, který
funguje od roku 1975. Sídlí v domku v klidné části města blízko cen
tra a nabízí řadu služeb komunitního a svépomocného rázu. Každý
všední den tu funguje poradna pro ženy na řadu témat – od ženského
zdraví přes zaměstnanecká práva, psychické a rodinné problémy až
po poradenství pro oběti sexuálního a domácího násilí. Centrum má
také knihovničku (asi třetinovou oproti pražským Gender Studies)
s odbornou literaturou i beletrií a pořádá různé svépomocné kurzy
cvičení nebo ručních prací. Centrum se definuje jako otevřené ženám
všech etnik, sociálních skupin či sexuálních preferencí, nicméně právě
jen ženám. Mužům je vstup zakázán – podle cedule na dveřích mo
hou na ženu, s níž do Centra přišli, počkat na verandě. AWC je tak
hodně odlišné od ženských organizací, které známe z Čech – je spíše
spojené s místní komunitou a funguje na principech vzájemnosti, než
aby se snažilo poskytovat vysoce profesionální služby široké skupině
lidí. Působilo na mě jako takový ženský klub feminismu druhé vlny.
Aktivismus ulice
Poněkud zábavnější formy ženského aktivismu jsem odhalila díky
spřátelení se s dvěma mladými ženami – lesbickými/feministickými
aktivistkami a umělkyněmi. Ty mě seznámily s bandou mladých femi
nistek, které kromě diskutování v kavárnách a výroby podvratných
graffiti také založily Awesome Grrrlz Gang Aotearoa. To byl tajný
(nejen dívčí) cyklogang, mezi jehož nezapomenutelné podniky patří
třeba fotbalový zápas v bahně.
Ačkoliv jsem uznávala, že ženská přátelství, solidaritu a sítě je
třeba posilovat, hledala jsem něco víc „politického“ než jen společné
vyjížďky na kole a bitky v bahně. A i v tom mě nasměrovaly mé ka
marádky. Jedna z nich, Tui Gordon, představuje novozélandskou
větev feministického distra Cherry Bomb Comics. To dnes funguje
jen on-line, ale dříve bylo kamenným obchodem s feministickými
a podobně laděnými komiksy, grafickými romány a ziny. Obchod fun
goval také jako prostor pro výrobu zinů a setkávání různých aktivis
tických skupin.
V době, kdy jsem byla v Aucklandu, vyšla Tui Gordon také knížka
Revolutionary Women, která obsahuje životopisy a šablony význa
mných světových revolucionářek. Za knihou stojí snaha dostat do
veřejného prostoru tváře a jména žen, které bojovaly za lidská prá
va, ale které historické kánony ignorují. Najdete tu sice často posta
vy, které pojí právě jen jejich gender, ale jinak by spolu v mnohém
nejspíš nesouhlasily, nicméně i tak jde o zajímavý pokus propašovat
do street artu trochu feminismu.
Časopisy, pamflety, ziny
Tui mě díky svému distru nasměrovala k různým feministickým ak
tivitám, tedy převážně zinům zélandské provenience.
Za „velký“ feministický zin je možné považovat wellingtonský
Muse. Od roku 2005, kdy vznikl, vyšlo už devět čísel, které se zabývají
rozmanitými tématy, jako je ekofeminismus, sexistické reklamy,
reprodukční práva nebo feminismus a internet. Muse je časopis
v pravém slova smyslu, s pevnou redakcí, pěknou grafickou úpravou,
funkčním webem a jasnými pravidly pro členky redakce i přispěvatele.
Vychází v nákladu 1000 kusů a je zdarma. Práce redaktorek je dobro
volná, vydávání zinu je možné jen díky finančním darům podporo
vatelek a podporovatelů a nepravidelnému „zisku“ z prodeje nášivek.
Mnohem undergroundovější a názorově vyhraněnější než Muse
jsou DIY ziny. Jedním z nich je třeba Mellow Yellow, který píše
Novozélanďanka asijského původu a který se zabývá tématy rasy, mi

Zin Midnight Cowgirl. (zdroj: archív autorky)
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grace a genderu. Ačkoliv se totiž Zéland občas zdá být rájem na zemi,
probublává tu nenávist k Asiatům, kteří sem migrují ve velkém. Mel
low Yellow je i na Facebooku a má svůj blog, kde si můžete stáhnout
i obsahy předchozích čísel.
Dalším zajímavým zinem byl anarchofeministický MsFit, který má,
podobně jako Mellow Yellow, klasickou punkovou úpravu: lepená
a kopírovaná grafika, koláže, „neumělé“ ilustrace. Jednotlivá čísla
tohohle zinu střídavě dělaly různé anarchofeministické kolektivy
po celém Zélandu, dnes ale už nevychází. MsFit se kromě antikapi
talistických a antiautoritářských témat věnuje hodně sexuálnímu
a domácímu násilí. Ostatně, z různých kritických hlasů se ozývá, že na
Novém Zélandě panuje „kultura znásilnění“.
Feministické články či sekce mají ale i jiné ziny, třeba klasický
punkový Schrapnel, který otiskl koláž týkající se sexuálního násilí
s globálně používanými obrázky k ženské otázce. Feministické číslo
vydal i australský Black Kite Quarterly, který se jinak věnuje právům
domorodých obyvatel a který je k dostání i na Zélandě. Toto číslo BKQ
se také věnuje násilí na ženách, nicméně tady si někdo s články oprav
du dal práci, nejde jen o naštvaný výkřik: dozvíte se o autobusech jen
pro ženy jezdící v Mexico City, o indické skupině Gulabi Gang, která
bojuje proti domácímu násilí a za práva žen a chudých, nebo o ženské
sebeobraně.
Naprosto unikátním zinem je Midnight Cowgirl, jenž vydala mladá
žena, která pracuje jako prostitutka. Její „deník sexuální práce“ vyvrací
zdánlivé protimluvy a tvrdí, že je možné díky prostituci mít lepší pocit
ze svého těla a získat vyšší sebevědomí, že je možné necítit se tolik
vykořisťovaná jako v jiných zaměstnáních, nebo že je možné při téhle
práci být anarchofeministickou aktivistkou. Zároveň ale sex byznys ni
jak neidealizuje a poukazuje na spoustu špíny, která je s ním spojena.
Maorky jsou neviditelné
Zdá se tedy, že velkým tématem novozélandského (bílého) femi
nismu je násilí na ženách a sexuální násilí. Skvělým příspěvkem k to
muto tématu a k tématu multikulturality a postkolonialismu je také
kniha Trust z roku 2009 od Pip Desmond. Ta popisuje, jak na konci 70.
let 20. století vznikl svépomocný pracovní kolektiv mladých Maorek,
které se snažily uniknout chudobě, násilí a drogám, jež přinášel život
na ulici. Trust je ale poměrně výjimečným počinem, jinak se postavení
maorských žen příliš netematizuje.
Ačkoliv se tedy novozélandská společnost zaklíná rovností bílých
a Maorů a v řadě ohledů se jí to opravdu daří naplňovat, při pohledu

Zin MsFit. (zdroj: archív autorky)

na feministickou scénu si uvědomíte, že „privilegium pozvednout
hlas“ stále a jen s občasnými výjimkami patří bílým ženám.
Jitka Kolářová
Autorka se s oblibou věnuje zinům a dalším alternativním médiím.
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FEMINISTICKÉ SPORY MEZI „ZÁPADEM“
A „VÝCHODEM“?
V průběhu 90. let 20. století se některé z tehdejších předních
českých feministek ve svých mezinárodních a domácích článcích
opakovaně vymezovaly vůči „západnímu feminismu“. Feminismus byl podle nich propagován příliš nadšenými „západními“
feministkami, ale v českém polistopadovém kontextu, jak argu
mentovaly, neměl přínos pro zdejší ženy, protože ty měly ve
srovnání se ženami ze „Západu“ zcela odlišné zkušenosti.
O tomto odmítnutí feminismu ze strany českých, ale i jiných žen
z postsocialistických zemí se v této době také začalo psát v me
zinárodních (anglicko-jazyčných) feministických publikacích. V nich
feministky z „obou stran“ hledaly důvody a vysvětlení pro toto od
mítnutí. Našly je především v celé řadě rozdílů mezi „Východem“
a „Západem“, které se mimo jiné vztahovaly k následujícím tématům:
absence feministického a/nebo ženského aktivismu, genderových
studií a genderových a feministických teorií v postsocialistických
kontextech, (ne)relevance konceptů „západního“ feminismu a gen
derových studií pro tyto kontexty, lokální zvláštnosti a odlišnosti
„východních“ žen především na základě zkušeností ze socialistických
režimů a v této souvislosti také nedorozumění, problémy v komuni
kaci a mocenské vztahy mezi „Východem“ a „Západem“. Mezi femi
nistkami tak vznikaly spíše teoreticky zaměřené a abstraktní diskuze
o tom, jak by měl vypadat feminismus „vhodný“ pro zkušenosti žen
z postsocialistických zemí.
V těchto diskuzích se ale skoro žádná ze zapojených autorek ne
ptala, v čem tento sporný „západní“ feminismus vlastně spočívá a jak
se relevantní odlišnosti jevily podél osy „Východ“/“Západ“…
K vyjasnění této otázky napomáhá pohled na koncepty
a předpoklady, které jsou ve zmíněných diskuzích spojené se „zá
padním“ feminismem z úhlu pohledu globálního vývoje feministic
kých teorií (patří k nim např. používání konceptu genderu ve smyslu
dané sexuální diference nebo vnímání genderové diskriminace jako
přednostní oproti jiným diskriminačním faktorům a v této souvislosti
uchopení žen jako homogenně utlačované skupiny). V průběhu 80.
let 20. století zaznívaly totiž z řad nebělošských a postkoloniálních
feministek kritiky právě těchto konceptů. Zmíněné feministky pou
kazovaly na jejich historickou specifičnost a omezenost a navrhovaly
alternativní cesty, které umožňují uchopit širší spektrum zkušeností
žen z různých společenských kontextů. Nicméně v souvislosti s post

socialistickými oblastmi se právě tyto v dané době již zastaralé kon
cepty prezentovaly jako zásadní inspirace a „západní“ standard pro
další „feministický vývoj“ žen z bývalého „východního bloku“.
Co se z dnešního hlediska možná jeví jako paradox, můžeme ucho
pit také jako fenomén, úzce propojený s globálními mocenskými
vztahy, které vytváří různé pozice. Tyto pozice se liší (mimo jiné) i na
základě toho, co se z nich vnímá jako žádoucí a potřebné vědění.
Na takové globální mapě by se pozice postsocialistických kontextů
(především v průběhu 90. letech 20. století) dala charakterizovat
jako cesta k „západní“ vyspělosti. Tuto pozici (a tím relevanci a hierar
chii duality „Východ/Západ“) uznaly feministky (z „obou“ stran), které
se do výše zmíněné diskuze zapojily. Zapojené české feministky
kvůli tomu musely do jisté míry řešit dilema: na jedné straně uznaly
relevanci poznatků ze „Západu“, na druhé straně však v těchto dis
kuzích narazily na historickou omezenost feministických konceptů,
prezentovaných pod značkou „západní“. Vědění, které bylo spojené
s „Třetím světem“ nebo s etnickými menšinami v USA, nebylo tehdy
vnímáno jako relevantní. A to ani pro „západní“ feministky, protože
pozici postsocialistických feministek vnímaly jinak než pozici femi
nistek z postkoloniálních kontextů nebo etnických menšin. Kromě
toho nebyly kritiky těchto žen na začátku 90. let ani v USA ještě nato
lik etablované, aby trvale ovlivnily hlavní proud feministických teorií
(k tomu došlo až v průběhu 90. let).
Z tohoto hlediska jsou zmíněné diskuze, se svým důrazem na
odlišnosti podél osy „Východ/Západ“, spíše výsledkem specifické
verze „západního“ feminismu, která v těchto diskuzích převládla,
než neměnitelných, jasně popsatelných odlišností mezi „Východem“
a „Západem“.
Navíc lpění na dualitě „Východ/Západ“, které charakterizuje
zmíněné diskuze, skrývá jak heterogenitu obou „stran“, tak i kom
plexní propojení mezi nimi. Tím je současně předpokladem a výsled
kem zmíněných sporů. Jako východisko se tedy jeví překonání této
duality. Inspirace k tomu lze najít mimo jiné právě v myšlenkách
nebělošských a post-koloniálních feministek, jako jsou např. Gloria
Anzaldúa nebo Chandra Talpade Mohanty.
Martina Kampichler
Autorka je socioložka, pracuje na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně.

OKUPAČNÉ PNUTIE 51 %
Keď došlo v septembri minulého roka na Wall Street k prvým
okupačným akciám, nespokojná masa zdieľala napohľad
spoločnú víziu zmeny. Eklektická zmes protestujúcich zobrala zápas o lepšiu spoločnosť do vlastných rúk a svoje morálne právo
okupovať posvätila sloganom „My sme 99 %“. Aj napriek tomu
bol obraz nespokojnej väčšiny v médiách okyptený. Tie z nás,
ktoré neokupovali Wall Street, ale internetové stránky a televízne
kanály, narážali najmä na rozhnevaných mužov statočne bojujúcich proti lakomým bankárom a ziskuchtivým korporáciám.

Okupačná jeseň pritom patrila rovnako mužom ako ženám rôznych
farieb, etnicít a vrstiev. Vo výhradách voči nedostatočnej mediálnej
reprezentácii žien však viacerí videli skôr samoúčelnú exhibíciu femi
nistických aktivistiek. Napokon, stránky ako Hot Chicks of Occupy Wall
Street (Sexi baby z Occupy Wall Street), ktoré ženské iniciatívy označili
za otvorený sexizmus, prezentovali ich tvorcovia ako protestný kolorit
či reklamu na aktivizmus. Hnutie však už mesiac po vypuknutí pro
testov, keď sa objavili prvé prípady sexuálneho obťažovania a znásil
nenia, tvrdo narazilo na potrebu „ženskej agendy“. Nahlas sa začalo
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hovoriť o tom, že z aktivistiek sa v médiách stávajú sexuálne objekty
či estetické doplnky protestov, o ktorých sa informuje útržkovito
a zväčša v súvislosti s okrajovou agendou hnutia. A tiež o tom, že
v hnutí je dosť takých, ktorí by si namiesto „anarchist“ (anarchista)
zaslúžili nálepku „manarchist“ (anarchista s antifeministickými postoj
mi, nevšímavý voči záujmom žien).
Vznik ženských skupín v rámci okupačnej masy 99 % preto súvisel
s konkrétnymi problémami, ktoré hnutie prinieslo už v prvých
týždňoch od svojho vzniku. V porovnaní so svetodejinným cieľom
hnutia – napadnúť systém „globálnej plutokracie“ – začali okupantky
bojovať za elementárne požiadavky. Zásadným momentom bolo
zrejme pochopenie hnutia ako mi
krokozmu sexistickej spoločnosti,
ktorý prehliada špecifickosť a pro
blematickosť postavenia žien. De
mytologizácia všeobsiahlych ambícií
hnutia tak viedla k artikulácii konkrét
nych ženských požiadaviek. Kľúčovou
pre rôznorodú zmes ženských ini
ciatív – v ktorej možno natrafiť na
študentky aj dôchodkyne, protivo
jnové organizácie (Code Pink), ne
formálne pouličné zoskupenia či or
ganizácie, ktoré nadväzujú na prácu
ženského hnutia spred štyridsiatich
rokov (Women’s Liberation), či nové
zoskupenia ako Occupy Patriarchy –
sa stala bezpečnosť na protestných
akciách (tzv. safer spaces policies) aj
mimo nich.
„My sme 99 %“ je vraj hnutím,
ktoré nemá vodcov. Rozhodne však
má dostatok chytľavých sloganov.
Aj v prípade ženských skupín zatiaľ
teoretickú muníciu nahrádza le
táková. Dosiaľ najsilnejšou zbraňou
voči všetkým pochybovačom, v hnutí
i mimo neho, je heslo „My sme 51
%“. 99 % založilo svoju silu a nárok
okupovať na kvantitatívnej prevahe
voči percentu, ktoré má podľa neho
v rukách moc. Zatiaľ sa zdá, že toto
pravidlo v rámci hnutia neplatí. Zá
pas o bezpečnosť, práva a požiadavky
protestnej väčšiny sa stretol so silnou
dávkou ignorancie a odporu značnej
časti hnutia. Ženské skupiny, ktoré za
ním stáli, čelia obvineniam z rozbíja
nia a oslabovania okupačnej masy.
V istých prípadoch sa dokonca nevyh
li prezývke „feminazi“ (znevažujúce
slovné spojenie slov „feminist“
a „Nazi“, ktoré pochádza zo žargónu
amerických konzervatívcov).
Doterajšia skúsenosť žien s oku
pačným bojom zahŕňa nielen pro
tirečenia, ale aj výzvy. Ukazuje, že
ženy nemôžu byť aktívnymi politick
ými subjektmi spoločenských zmien
a právoplatnou súčasťou okupačného
hnutia bez autonómneho postave
nia a vlastnej agendy. Ako však vzá
pätí dodávajú členky feministických
skupín, ani okupačný boj nebude
úspešný, kým sa nestane feministi
ckým bojom. Možno je preto načase,
ako hovorí feministická aktivistka
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Robin Morgan, otázku opodstatnenosti ženského boja otočiť a pýtať
sa inak. Nie na to, či okupačné hnutie potrebuje ženy, ale či je tým, čo
potrebujú ženy, práve okupačné hnutie.
Miroslava Mišičková
Autorka vyštudovala filozofiu a venuje sa sociálnej a politickej
feministickej filozofii. Spolupracuje s blogom feministky.sk.
Ďalšie informácie:
http://wearethe51percent.org/
http://womenoccupy.tumblr.com/

(zdroj: http://womenoccupy.tumblr.com/)
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OD HUDY ŠA‘RÁWÍ PO HARASSMAP

Nawál al-Sa’dáwí. (zdroj: http://botkyrkabibliotek.wordpress.co)

Ženské hnutie a feminizmus majú v Egypte dlhú históriu aj
zaujímavú súčasnosť. Našu nevedomosť a stereotypné predstavy o ženách a rodovom poriadku v konkrétnych krajinách
severnej Afriky či Stredného východu síce len ťažko napravíme
útržkovitými faktami, ale môžeme pri nich aspoň začať.
Podstatná časť egyptského feminizmu je zviazaná s bojom
proti britskej koloniálnej nadvláde, ktorá výrazne zasiahla do
modernizačného procesu v krajine v roku 1882. Podobne ako v iných
nacionalistických hnutiach, aj ženy v Egypte sa stali symbolom náro
da (watan) najmä prostredníctvom svojich rol matiek a udržiavateliek
tradícií v domácnosti.
Dvomi hlavnými postavami egyptského feminizmu v prvej polovici
20. storočia boli Nabawíja Músá a Hudá Ša‘ráwí. Nabawíja Músá sa
v roku 1907 stala prvou Egypťankou so stredoškolským vzdelaním.
Vyučovala v špeciálnom ženskom programe Egyptskej univerzity, no
predovšetkým viedla viacero štátnych dievčenských a koedukovaných
škôl, ako aj stredných pedagogických škôl. V roku 1908 publikovala
Prehľadné úvahy o vzdelávaní dievčat, v roku 1920 zase významný
text vtedajšieho ženského a národného hnutia Žena a práca.
Prvýkrát artikulovala feministické požiadavky verejne Bahítha alBadíja, vlastným menom Malak Hifní Nassíf, v roku 1911 na stretnutí
moslimských mužov počas Egyptského národného kongresu v He
liopole. V tom istom roku Egypt navštívili významné predstaviteľky
medzinárodného ženského hnutia Carrie Chapman Catt a Aletta
Jacobs z najväčšej organizácie sufražetiek International Woman Suf
frage Alliance (IWSA). Ich – do veľkej miery imperialistický – projekt
však vtedy veľa priaznivkýň v Egypte nenašiel. Egyptská feministická
únia (EFU) sa však členkou IWSA – vtedy už premenovanej na Inter

national Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship (IAW)
– stala hneď po svojom založení v roku 1923.
Šokom pre egyptský feminizmus bola náhla smrť Bahítha alBadíja v roku 1918. Ako verejnú rečníčku ju však rýchlo vystriedala
Hudá Ša‘ráwí. Rok potom, ako Egypt získal v roku 1922 nezávislosť,
vznikla Egyptská feministická únia. Vzápätí bola v Egypte prijatá nová
ústava, ktorá uznala rovnosť všetkých občianok a občanov Egypta
a aj rovnosť v ich občianskych a politických právach a povinnosti
ach. Už o tri týždne neskôr však bola rovnosť žien zneuznaná tým,
že podľa volebného zákona nemali žiadne politické práva. Egyptská
feministická únia sa v boji za politické práva žien spojila s Wafdis
tickým ženským ústredným výborom (Ladžna al-Wafd al-Markazíja
lil-Sajjidát), káhirskou nacionalistickou organizáciou. Vtedajšie pre
javy Ša’ráwí, plné sklamania z neplnenia sľubov mužského nacionalis
tického establišmentu, ktorý sa dostal k moci, vzdialene pripomínajú
rozhorčenie napr. slovenských predstaviteliek ženského hnutia
Ľudmily Podjavorinskej a Hany Gregorovej po roku 1918.
V rokoch 1925–1940 EFU vo francúzštine vydávala časopis Egy
pťanka (L´Egyptienne), prvý explicitne feministický časopis v tomto
jazyku. Časopis podporoval internacionalizmus v ženskom hnutí, tvo
ril aj spojnicu medzi egyptskými a francúzskymi feministkami, ktoré
tiež stále bojovali za volebné právo.
Od 30. rokov sa však EFU sústredila viac na kultivovanie panarab
ského feminizmu. V argumentácii za volebné právo žien v Egypte
malo aktivistkám pomôcť aj volebné právo žien v Turecku, ktoré tam
ženy získali v roku 1934. A hoci Egypt nasledoval Turecko v mnohých
iných prvenstvách žien vo vzdelávaní a profesijnom živote, v prípade
volebného práva sa tak nestalo.
Problém sa opätovne nastolil v roku 1951, keď dav asi 1 500 žien
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obsadil parlament a dožadoval sa komplexných zmien vo svojom
postavení. Revolučné rady, ktoré v roku 1952 zvrhli kráľa Farúka, za
kázali politické strany aj občianske organizácie. Ženy v Egypte napo
kon získali volebné právo v roku 1956, tridsaťtri rokov potom, čo svoj
zápas oň začali. Formálny zisk práv však zmarila nemožnosť využívať
ich v bežnom živote pod autokratickou vládou prezidenta Násira. EFU
v roku 1956 prakticky zanikla.
Existujúce prostredie nebolo pre občiansky, ženský a feministický
aktivizmus priaznivé počas vlády ani jedného z prezidentov – Ná
sira, Sádáta či Mubáraka. Významným hlasom sa v 70. rokoch stala
lekárka Nawál al-Sa‘dáwí. V roku 1972 vydala knihu Žena a pohlavie,
v ktorej opísala niektoré základné problémy novodobého feminizmu
v Egypte –obriezku žien, nerovnaké morálne požiadavky na ženy
a mužov. Al-Sa‘dáwí musela viackrát opustiť Egypt. Od januára 2011
však už ako 79-ročná veteránka boja za ženské, občianske a politické
práva žila revolúciou na námestí Tahrír.
Voľby, po ktorých väčšinu parlamentu v roku 2012 obsadilo umie
rnené Moslimské bratstvo a radikálni saláfisti, prinášajú pre ženy
v Egypte skôr negatívne výhľady. (Zo 480 miest v parlamente len 8

feministickou optikou

kultura

z nich obsadili ženy.) Od začiatku revolúcie (25. januára 2011) pretrvá
va voči ženám na verejnosti systematické násilie a obťažovanie.
V decembri sa na protest proti sexuálnemu násiliu voči ženám
zúčastňujúcim sa demonštrácií, ktoré má podobu tzv. testov panen
stva, zišlo v Káhire asi desaťtisíc žien. A hoci jedna z poškodených,
Samira Ibrahim, súdny proces proti armáde vo veci sexuálneho násilia
vyhrala, boj žien zďaleka nie je na konci.
Na konci roku 2011, po viac ako 50 rokoch, obnovila svoju činnosť
Egyptská feministická únia. Egyptský feminizmus však nie je len
feminizmom veľkých strešných organizácií lobujúcich u politického
a ekonomického establišmentu. Napr. na konci roku 2010 štyri ženy
využili otvorenú mapovaciu platformu Ushahidi a založili webovú
stránku Harassmap. Na nej môžu ženy ohlasovať prípady sexuálneho
obťažovania a násilia a poskytovať si navzájom podporu. Aktivity Ha
rassmap sa postupne rozširujú, cieľom aktivistiek je prispieť k tvorbe
verejného priestoru ako priestoru bezpečného pre ženy a dievčatá.
(luba)

Glosy Jany Valdrove
Jak se žije ženám v „africkém Švýcarsku“
Z Frankfurtu nad Mohanem se do hlavního města Gabunu Libreville
dostanete za sedm hodin letu bez mezipřistání. Po vystoupení z letadla
okamžitě zapůsobí saunový efekt. „Ach, vy se potíte, to je tu běžné,“ poz
namenají jakoby mimochodem vaši hostitelé, čímž vás uchlácholí, než si
všimnete, že jste téměř jediní, kdo se potí. A mezitím si zvyknete.
Gabun získal nezávislost v roce 1960. Vybaví se nám nejspíše v souvis
losti s (dodnes fungující) nemocnicí Lambaréné, kterou již v roce 1913
založil německý misionář a lékař Albert Schweitzer. Na ploše více než
třikrát větší než Česká republika se počet obyvatel navzdory vysoké
porodnosti udržuje na pouhých 1,5 milionech; třetina lidí žije v Libre
ville, pojmenovaném na památku osvobození otroků. Pro množství
nerostného bohatství, především ropy, manganu a železa bývá Gabun
přezdíván „africkým Švýcarskem“. Za prací se sem stahují muži z Ka
merunu, Senegalu, Guiney a dalších zemí; jejich manželky s početnými
rodinami živoří ve své vlasti, než se muži vrátí s trochou přivýdělku.
Zemědělství v podstatě neexistuje; obyvatele živí sběr a prodej plodů.
K původním obyvatelům patří Pygmejové, kteří se občas mihnou
hlavním městem a prchají zpátky do pralesa.
Dorozumívacím jazykem je francouzština. Zvlášť příjemně tu ale zní
němčina – lidé vděčně vzpomínají na sociální a lékařskou pomoc,
poskytnutou Německem po založení republiky. Turistický ruch je zatím
menší, než by vzhledem ke krásám přírody zasloužil. Některá místa jsou
dostupná pouze z člunu; člun proto patří k nejobvyklejším darům na
místních svatbách.
Lidé v Gabunu žijí v neustálé blízkosti smrti – v zemi s mimořádně
častým výskytem malárie, infekční žloutenky, tyfu a jiných závažných
nemocí si mnoho lidí nemůže dovolit léky, a při onemocnění člena
rodiny jen doufají, že vše dobře dopadne. Rodinnou soudržnost v neus
tálé blízkosti smrti dokládá i používaný jazyk: bývá například zvykem
nazývat každého otcova bratra otcem a každou matčinu sestru matkou.
Po překonání počátečního ostychu se studentky na univerzitě, kde
jsem po dobu jednoho měsíce vyučovala germanistické disciplíny,
rozpovídaly o svých plánech: touží vystudovat a sehnat si zajímavou
práci, stát se finančně soběstačnými, kolem třiceti let se vdát a mít dvě
tři děti (samy mají až deset sourozenců). Studentky tedy představují
velmi netypickou výseč gabunské ženské populace: jen kolem 53 % žen
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v Gabunu umí vůbec číst a psát. V jejich věku jsou ženy dávno vdané
a mají děti; není výjimkou potkat matku mladší patnácti let.
S vyšší úrovní vzdělanosti nastupuje kritická reflexe vlastních tradic
a zvyklostí. Tak například hadí maso smějí ženy připravovat, ale nikoli
pojídat, jinak by prý jejich budoucí děti špatně chodily. Ve skutečnosti
je hadí maso vzácnou, vyhlášenou lahůdkou, a velikostí porcí sotva us
pokojí mužské nedočkavce, smály se studentky. Gabunští muži mohou
mít více manželek, při sňatku ale mohou uzavřít smlouvu o monogamii
a vysokoškolsky vzdělané ženy toho využívají. Etnika se svým způsobem
snaží regulovat početí mimo manželství: muž musí zaplatit rodičům
svobodné ženy, se kterou čeká dítě, vysokou částku. Rodiče budoucí
matky tak fungují zároveň jako „pojišťovna“, kdyby se žena dostala do
finančních problémů. Placení za dítě za svobodna se považuje za „tra
pas“ a muži i ženy se snaží, aby k němu nemuselo dojít.
Projevem nerovného statusu žen a mužů jsou rady starších, něco jako
obecní shromáždění, kde zasedají pouze muži a řeší všechny problémy
včetně „čistě ženských“ záležitostí. Zasedání probíhají v otevřeném
domě bez oken a dveří, aby všichni slyšeli, o čem se diskutuje, a kdo
koli jde kolem, může usednout a naslouchat – oním „kdokoli“ se ovšem
myslí hoši a dospělí muži. Na druhé straně se mimořádné úctě těší mat
ky – studentky i studenti je láskyplně popisovali jako své životní vzory.
Ženy v Gabunu považují samy sebe za šťastné. V převážně katolické
zemi se zdaleka ne tak často jako v okolních zemích provádí ženská
obřízka, ženy nejsou nuceny k prostituci, hromadně znásilňovány nebo
zotročovány k těžké práci, při níž by – jako v některých oblastech subsa
harské Afriky – musely nahrazovat finančně nedostupná tažná zvířata.
Naše gabunská hostitelka absolvovala krátkou služební cestu do Mali
a vrátila se otřesena životní úrovní tamních žen.
Říká se, že kdo jednou navštíví Afriku, bude se tam chtít znovu a znovu
vracet; sousloví „touha po Africe“ se ustálilo už i v češtině. Zdá se, že Af
rika je i českému srdci blíž, než si myslíme.
Jana Valdrová
Autorka je germanistka a genderová
lingvistka. Působí na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

STALO SE V CR

predstavujeme

tema

stalo se ve svete

feministickou optikou

kultura

PRAVICOVÉ OCHRÁNKYNĚ NÁRODA A HRDÉ
GERMÁNKY. NOVÁ HROZBA?
Neonacistky? Skinheadky? Řadě lidí se tato označení jaksi
příčí, copak jde spojovat „něžné” pohlaví s neonacistickými
myšlenkami? Příklady nejen z Německa ukazují, že ženy v krajně
pravicovém hnutí nehrají jen vedlejší role, ale že mu dokonce
dodávají na síle.
V německé spolkové zemi Mecklenburg-Vorpommern se místní
strana NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, v překladu
Národnědemokratická strana Německa) opět dostala do parlamen
tu, a to právě díky ženám, které získala do svých řad a které, zdá se,
značně zjemňují image této strany. Sice je nenajdeme na předních
místech na kandidátkách, ale ve straně činné jsou. A to i přesto, že
sama strana a její představitelé v programu i svých proslovech vidí
roli žen jasně, tedy jako ženy v domácnosti a matky, a silně brojí
proti gender mainstreamingu. Zástupkyně strany zakládají různé
ženské spolky a v proslovech zdůrazňují důležitost mateřské role.
V současnosti je dokonce každým čtvrtým členem NPD žena.
Ženy zjemňují image strany a získávají sympatie u těch, kteří si
stranu spojovali pouze s mužskými obrazy a bijícími se skinheady.
Díky ženám tak NPD získává vliv v různých rodičovských uskupeních
či iniciativách na ochranu životního prostředí. Přestože když mají
možnost, nevyhýbají se plamenným proslovům a nabírání voličských
hlasů, ve společnosti svých stranických kolegů a partnerů zůstávají

A CO ČESKÉ NEONACISTKY?
Ženy jsou však aktivní nejen v německém neonacistickém
hnutí. V České republice je nyní aktuální např. kauza s pat
nácti neonacistkami, kterým hrozí osm let vězení. Jedná se
o členky Resistance Women Unity, ženské odnože nacistického
hnutí Národní odpor. Na několika akcích (demonstracích, kon
certech, ale i dětských dnech) propagovaly nacistické nebo
neonacistické ideje. Podle Kláry Kalibové z organizace In Iusti
tia české neonacistky podporují mužské hnutí a dále rozšiřují
neonacistickou ideologii, a to i mezi děti. Resistance Women
Unity vystupuje podobně jako obdobná německá uskupení
proti feminismu. Zdroj: Aktuálně.cz.

spíše v hledišti, tleskají jim a podporují je. Ani mezi sebou pak ženy
netolerují feministické myšlenky a nečiní jim problém, když jsou na
stranických pozicích nahrazovány mužskými kolegy. Samy se totiž
potýkají s dilematem role matky a aktivistky. Role matky, která vycho
vává ideálně pět dětí, jde s rolí pravicové aktivistky skloubit poměrně
těžce. A pokud žena dle slov své ideologie svou mateřskou roli
dostatečně nezastává, podílí se na úpadku svého národa.
Ovšem v kontrastu s tímto tradičním pohledem si pravicová scéna
získává i mladé ženy, které se ztotožňují spíše s obrazem hrdé Ger
mánky a bojovnice za národní věc a vstupují do strany samostatně,
ne jako partnerky svých krajně pravicově orientovaných mužů. Tyto
mladé ženy, které někdy bývají také součástí tzv. „Black Blocku”, se
často vymezují proti, jak říkají, „utlačovaným orientálkám“ a projevují
se velmi násilně, někdy dokonce násilněji než muži.
Přestože většina voličů NPD jsou muži, počet ženských pravicových
voliček roste, ženy v NPD jsou tak, zdá se, dobrou strategií.
Čerpáno z německého časopisu EMMA, Nr. 4 (301), podzim 2011.
Kristýna Pešáková

Kresba Markéty Svitákové

EMMA
Německý časopis vydávaný od roku 1977, který založila Al
ice Schwarzer, jedna z nejznámějších zástupkyní německého
ženského hnutí. Časopis se zasazuje za zájmy žen v Německu,
a to nejen bouráním tabu, informováním a argumentací, ale
také konkrétním jednáním (vede různé kampaně). Časopis
je nezávislý, 90 % příjmů tvoří prodej časopisu a předplatné.
Časopis je v Německu široce známý a uznávaný, zná jej kolem
57 % Němců a Němek. Výchozí pozicí časopisu je podporovat
rovnost příležitostí pro muže a pro ženy.
www.emma.de
Časopis je k zapůjčení např. v Knihovně NESEHNUTÍ na třídě
Kpt. Jaroše 18 v Brně.
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KRAKOVSKÉ „EMANCIPANTKY“
„Potrebovala som nájsť svoj vzťah k tomuto mestu,“ hovorí
mi cez skype Natalia, kamarátka z letnej školy. Natalia Sarata,
zakladateľka a členka občianskeho združenia Priestor žien
(Przestrzeń kobiet) z Krakova, si ho chcela vytvoriť spoznávaním
histórie žien. Ale ako, keď, ako hovorí, sa o miestnych významných ženách nedozvedela nič ani počas svojho štúdia na Jagelonskej univerzite (ktorá bola, mimochodom, založená v 14. storočí
a čo-to si z emancipácie žien musela pamätať)?
V roku 2006 ju nadchla kniha antropologičky Grażyny Kubice Malinovského sestry o životoch štrnástich intelektuálok z prelomu 19.
a 20. storočia. Spolu s Ewou Furgal, Katarzynou Czerwenogórou
a ďalšími sa potom snažila nájsť stopy akéhosi dávneho sesterstva na
prechádzkach ulicami Krakova a v neformálnom hľadaní životopisov
žien. Zoznam zaujímavých Krakovčaniek a ich aktivít, ktoré bolo treba
znovuobjaviť, sa rozrastal. Príležitosť dozvedieť sa o nich viac a písať
o nich prišla s prvým grantom a workshopmi, na ktorých približne
dvadsať žien učiteliek, vzdelávacích a kultúrnych pracovníčok, aktiv
istiek z mimovládnych organizácií – skúmalo a písalo biografie svo
jich predchodkýň.
Organizácia Priestor žien doteraz realizovala tri historické, resp.
„herstorické“ projekty. Z každého z nich vzišla kniha, nová mapa mes
ta s vychádzkovými trasami po stopách skúmaných žien. Po prvom
roku Natalia vedela, že hľadanie histórie žien nebude jednorazovým
projektom. V skutočnosti sa stal strategickým, organizácia je s ním pe
vne zviazaná. A aspoň na pár hodín sa s ním stotožnilo aj 1 600 žien
a mužov. Taký je počet ľudí, ktorí absolvovali ďalšiu časť objavovania
žien v histórii mesta – dvoj- až štvorhodinové vychádzky Krakovom
(dodnes bolo vychádzok približne štyridsať). Natalia k tomu hovorí:
„Vydať jednu, dve, tri, štyri knihy je fajn. Ale stále potrebujeme získať
späť svoje mesto, jeho priestor pre nás samotné. A aj históriu žien
chceme prezentovať na miestach, kde sa skutočne diala.“
Vychádzky, síce nepravidelné, ale v živote mesta už zavedené,
sú miestom zaujímavých debát a nečakaných stretnutí. Ich popu
laritu a úspech, v Poľsku nový a dobrý nápad predstavovať „zabud
nuté“ ženy, využívajú aj individuálne sprievodkyne a sprievodcovia,
súkromné sprievodcovské agentúry, a dokonca aj vydavateľstvá
(známe nezávislé vydavateľstvo ha!art nedávno vydalo sprievodcu
Kraków kobiet /Krakov žien/). V Priestore žien premýšľali nad regis
trovaním ochrannej známky pre vedomosti, ktoré sa im podarilo
zhromaždiť, usporiadať, prezentovať. Celý proces je však príliš drahý
a, napokon, aj povedomie o ženách v histórii by malo cirkulovať čo
najslobodnejšie. Medzi ich prístupom a prístupom profesionálok
a profesionálov v mestskom sprevádzaní je však podstatný rozdiel:
feministické východiská. Niektoré sprievodkyne pre ne na svojich
workshopoch získali, iné ich považujú za zbytočnú záťaž a z troch
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publikácií Krakowski Szlak Kobiet vyťahujú len mená, dáta, anekdoty.
Namiesto toho, aby o Židovke, krajčírke Sarah Schnierer povedali, že
založila prvú náboženskú školu pre dievčatá v miestnej ortodoxnej
komunite, feminizmom nepoučené sprievodkyne turistky a turistov
obveselia rozprávaním o tom, aká bola „škaredá“.
Nedávno Krakov nasledovali ďalšie mestá – Radom, Gdansk, Poľský
Tešín. A ženy z ďalších miest oslovujú aktivistky z Priestoru žien s tým,
že podobné vychádzkové okruhy aj s dokumentáciou majú prísť
vybudovať aj do ich dediny alebo mesta. Nataliina odpoveď je jedno
duchá: „Musíte to spraviť samy. Možnosť, žeby vám prinavrátil pamäť
niekto iný, neexistuje.“
emancipantka (poľsky emancypantka): zástankyňa rovnosti
žien, oslobodená žena
Zdroj: Słownik Wyrazów Obcych, Mirosław Jarosz a ď., vedecká
redakcia Irena Kamińska-Szmaj, Wydawnictwa Europa, 2001

„Pri jednej z prvých prechádzok sme stáli pred najstaršou
budovou Jagelonskej univerzity Collegium Maius. Naša
sprievodkyňa Anna Kiesell práve rozprávala o Jadwige Sikor
skej-Klemensiewiczowej. Pripojila sa k nám vtedy jedna staršia
pani, v obidvoch rukách mala veľké igelitky a veľmi pozorne
počúvala. Počas rozprávania sprievodkyňu prerušila a spýtala
sa jej: ‚O čo sa Sikorska-Klemensiewiczowa najviac zaujímala?
Lebo viete, ona nechcela študovať farmáciu, chcela študovať
niečo iné...‘ V duchu som si povedala: Zaujímavé, ale čo sa to
tu vlastne deje?! Anna, sprievodkyňa, jej odpovedala: ‚Sikors
ka-Klemensiewiczowa sa veľmi zaujímala o psychológiu det
skej reči.‘ Pani prikývla: ‚Tak tak, bola som zvedavá, či to viete.
Viete, moja stará mama s ňou študovala a doma máme nejaké
jej rukopisy...‘ Dokončila vetu a doslova utiekla. Ewa (Furgal)
bežala za ňou, zistila jej meno aj meno jej starej mamy. Stará
pani bola celkom pri zmysloch, nerobila si z nás žarty. Aj vďaka
nej je portrét Jadwigy Sikorskej-Klemensiewiczovej v druhom
zväzku knihy.“
Natalia Sarata, spoluzakladateľka Krakovského
ženského chodníka

(1 + 2) Z vychádzok po Krakovskom ženskom chodníku. (foto: archív organizácie Przestrzeń kobiet)
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Na druhom feministickom kongrese na jeseň 2011 sa aktivistky
aj akademičky (pre Krakowski Szlak Kobiet bola dôležitá spolu
práca s historičkou Dobrochnou Kałwou) pracujúce v oblasti histó
rie žien dohodli na tom, že vytvoria sieť jednotlivkýň a organizácií,
ktorá bude ideu histórií žien ďalej systematicky rozvíjať. Spolupráca
medzi občianskymi združeniami, neformálnymi iniciatívami a uni
verzitami je dôležitá pre výmenu kontaktov, skúseností, pre prácu
na metodológii projektov. Cieľ združenia vonkoncom nie je malý –
dosiahnuť založenie „kamenného“ múzea žien.
Ľuba Kobová

AUEED: EGYPTSKÉ ŽENY A DĚTI JSOU
PRO NÁS JEDINÝMI MOŽNÝMI AKTÉRY
SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
V souvislosti s revolucí v Egyptě se v médiích objevily také
zprávy o vysokém podílu žen na protestech a o možných
změnách, které bude období po revoluci pro egyptské ženy znamenat. Zkusme se tedy podívat na to, jaké problémy egyptské
ženy tíží a na čem v Egyptě pracují neziskové organizace prosazující práva žen.
Příkladem nám může být nezisková organizace AUEED (Associa
tion of Upper Egypt for Education and Development, v překladu Hor
noegyptská asociace pro vzdělávání a rozvoj), jejíž historie spadá až
do roku 1940. Dnes se jedná o jednu z nejstarších a nejzavedenějších
neziskových organizací v Egyptě. Pracuje především v oblasti
vzdělávání, zaměřuje se ovšem také na rozvojovou práci. V centru
zájmu všech těchto aktivit jsou ženy a děti, které by podle organizace
AUEED měly být skutečnými aktéry možné změny ve společnosti.
Organizace si klade za cíl šířit povědomí o rovnosti pohlaví
a rovných právech žen na vzdělání, sociální rozvoj, přístup k eko
nomickým příležitostem a občanským právům.

Chybějící vzdělání a negramotnost je jedním z hlavních problémů,
který na ženy, především ve vesnických oblastech, dopadá. Aktivity
organizace jsou proto zaměřeny na nabídku bezplatného vzdělávání.
AUEED pracuje převážně s dívkami, které školu dosud nikdy
nenavštěvovaly, nebo z ní z různých důvodů odešly.
Vzdělávání ale není jediné, na co se tato organizace zaměřuje. Za
důležité považuje také problematiku genderu a občanských práv.
Snaží se posilovat osobní rozvoj žen a pomoci jim porozumět jejich
právům. Posiluje také jejich ekonomické dovednosti.
Také budování povědomí u členů komunity, zejména mužů, o otáz
kách rovnosti žen a mužů je velmi důležité. AUEED proto pořádá set
kání s genderovou tematikou, diskuze a další aktivity v rodinných klu
bech, aby přilákal vůdce komunity a členy rodiny, včetně žen, mužů,
chlapců a dívek.
V rámci snahy o podporu žen v oblasti ekonomického rozvoje
AUEED pořádá školení a nabízí ženám příležitosti s cílem zlepšit je
jich ekonomickou situaci a rozvíjet sebe i svou komunitu. Mezi tyto
aktivity patří poskytování odborného vzdělávání v oblasti
různých technických dovedností a řemesel, a to na základě
potřeb trhu a osobních inklinací žen. Program také poskytu
je ženám granty, aby si mohly nakoupit potřebné vybavení.
AUEED také vyvinul speciální programy pro ženy a dívky
v Horním Egyptě. Jedním z nich je program zaměřený proti
ženské obřízce v Sohagu, kde se šest vesnic zavázalo za
stavit tuto škodlivou praktiku. Další úspěšnou aktivitou je
mentorský program, který spojuje mladé dívky se školními
problémy se staršími, akademicky úspěšnými dívkami,
které jim pomáhají ve studiu.
V současné době, kdy Egypt stále ještě prochází
přechodným obdobím na cestě k demokratickému státu
a zavázal se k sociální spravedlnosti, se AUEED své úsilí snaží
ještě zvýšit. Je proto v procesu plánování a připravování
nové fáze reformy ve všech oblastech, zejména sociálního
rozvoje a rovnosti žen a mužů.
Na základě textu Diny Raouf z organizace AUEED
zpracovala Kristýna Pešáková.
Více o organizaci zde: www.upperegypt.org.

(zdroj: archiv AUEED)
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Jaká je spojitost mezi
genderem a urbanism
em? Následující text, který je výtah
em z příspěvku Joann
y Erbel, ukazuje, že přemýšlení na
d podobou veřejného
prostoru v genderové perspektivě ná
m jej může pomoci
nahlédnout ve
zcela nových souvislos
tech
Joanna Erbel tento pří
spěvek publikovala ve
sborníku Cesty
krakovských žen (Krako
wski szlak kobiet), který
vychází z akti
vit krakovského občan
ského sdružení Prostor
žen, jež se snaží
mapovat životní osudy
žen, jež žily v tomto mě
stě. Z historické
perspektivy je město pro
storem, který nabízel op
roti venkovu
ženám specifické možno
sti, a to nejen v pracov
ní sféře. Urba
nizace stála v základech
tak převratných změn,
jako byl život
v nukleární rodině (manž
elský pár a děti) v kon
trastu k širším

JOANNA ERBEL – GENDER VE MĚSTĚ
Každé město je budováno tak, aby vyhovovalo určité skupině lidí,
a to takové, jaké tam stát, politici, resp. veřejná moc, chtějí mít. Na
počátku stojí privatizace nemovitostí v centru měst, což znamená,
že lidé, kteří si zde chtějí jen v klidu posedět, si musí koupit alespoň
kávu. To v důsledku podporuje konzumerismus společnosti. Každé
město se vyznačuje pevnou, pro dané místo typickou strukturou,
která ovlivňuje toho, kdo v něm bydlí. Jestliže má někdo pocit odci
zení či nesounáležitosti, pak k tomu existují určité důvody, a dokonce
to může i znamenat, že jeho přítomnost není vítána. V tom případě
se město stává místem plným překážek, kterým se lidé vyhýbají či na
ně zapomínají. Tehdy se uchylují na bezpečnější místa, jakými jsou
domov či byt, což prohlubuje společenskou separaci. Tato nechuť
přebývat v určitém městě se fyzicky projevuje i únavou, stresem
a neklidem při pobytu ve městě.
Mechanismus vyloučení žen z veřejných prostranství lze rozčlenit
podle tří hledisek. První má spojitost s tvarem budov a staveb, vy
bavením interiéru a drobných architektonických detailů, v nichž
převažuje buď ženskost, nebo mužskost. Erbel tvrdí, že architektura
sama o sobě má spíše falický charakter, protože mužské tělo je jejím
hlavním prvkem. Cituje Jackie Craven, která udává příklady mužských
a ženských staveb. Mužské podle ní zobrazují sílu, vertikalitu a jsou
pravidelné. Ženské budovy jsou naopak nepravidelné, připomínající
lidské tělo, např. lůno nebo mušli, ve které se dá schovat jako v těle
matky.
Druhé hledisko se týká historie jednotlivých měst vyprávěné
z pohledu hegemona. Na ulicích měst najdeme informace o válkách,
ale o dějinách žen se zde nedočteme. Nedozvíme se nic o feministick
ém hnutí či jiné aktivitě realizované ženami. Současníci a současnice
hledající prameny o životě žen si ani neuvědomují, že se zapisují do
historie města, které kdysi bojovalo o emancipaci. Erbel uvádí stu
dii Lynne Walker zaměřenou na ženy střední třídy ve viktoriánském
Londýně, které v 19. století zakládaly spolky a bojovaly za ženskou
emancipaci. Studie poukazuje na překážky, kterým tyto ženy čelily
při opuštění soukromého prostoru a působení na veřejných místech,
což potenciálně ohrožovalo jejich počestnost. „Slušná žena“ ze
střední třídy měla v této době zůstávat především doma, a neučinilali tak, byla považována za tzv. „veřejnou ženu“, která měla v tehdejší
mentalitě velmi blízko k prostitutce. Setkávání žen, ať už probíhala
28
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příbuzenským vazbám
fungujícím na venkově,
dále zvyšování
sňatkového věku, který
v důsledcích vedl k vět
ším možnostem
při individuální volbě ma
nželského partnera atd
. Všechny tyto
hluboké společenské zm
ěny, které spoluutvářel
a akceleroval
městský prostor, bycho
m z jejich tváře dnes vyč
etli jen stěží –
některé ženské osudy a
příběhy by však neměly
zůstat zapome
nuty, a právě o to se sna
ží Prostor žen. Zamlčován
í historie žen
v dějinách našich měst je
v genderové perspektivě
možné vnímat
jako politické rozhodnutí
, jako výsledek systému,
kterého jsme
součástí. Pokud si tuto
skutečnost uvědomíme
, stáváme se vůči
podobným mechanismů
m citlivější.
Zpracovala a z polštiny

přeložila
Irena Vašková

na veřejných či soukromých místech, byla důležitá pro výměnu in
formací a postupné získávání politické samostatnosti a byl to také
důležitý rys tehdejší společnosti ovlivňující emancipační strategii.
Despina Stratigakos, kterou Erbel rovněž cituje, popisuje proměny
Berlína na začátku 20. století. Upozorňuje, že vstup žen do veřejného
prostoru vyžadoval nejen obecný společenský souhlas, ale především
existenci míst, kde by se ženy cítily dobře – jako byly např. úřady,
kluby a výstavy. Upozorňuje tedy v této souvislosti na význam „pro
storového kapitálu“. Tímto způsobem se Berlíňanky začaly objevovat
v místech, kde předtím nepůsobily, a to výrazně ovlivnilo strukturu
města. Tyto ženy střední třídy byly odvážné a nebály se konfrontace
– braly cihly do rukou, avšak ne proto, aby jimi rozbíjely okna, ale aby
přetvářely svět, který je obklopoval. Převyprávění minulosti měst,
které ukazují ženskou historii jako nezávislý politický subjekt, se staví
proti typickému pohledu na dějiny měst z mužské perspektivy.
Třetím hlediskem, které se týká prostorového vyloučení žen,
je vlastní fyzická podoba města z pohledu jeho každodenního
využívání. Záleží ovšem na aktuální životní situaci. Chybějící čisté
záchody a vysoké obrubníky, které ztěžují život těhotným ženám či
ženám s dětmi, mohou například uniknout pozornosti žen mladých,
které se na město dívají ze zcela jiné perspektivy. Překážky způsobené
špatným rozplánováním města se nedají přehlédnout, ale je zřejmé
že se více dotýkají určitých kategorií osob. Parky, lavičky v parcích,
nízkopodlažní autobusy… na tom všem záleží například rodičům
s dětmi, starším osobám, tělesně postiženým či chodcům s těžkými
zavazadly. Tato nepřátelská struktura města může odloučit jedince od
zbytku společnosti, nebo jej naopak nabádá k vyhledávání spojenců
v boji proti těmto architektonickým překážkám. Stačí se jen pořádně
rozhlédnout po potencionálních spojencích ve válce o lepší město.

Joanna Erbel
Autorka je socioložka a fotografka. Je spoluzakladatelkou
sdružení Duopolis, je členkou redakce časopisu Krytyka Poli
tyczna. Píše disertaci o roli ne-humánních aktérů v proměnách
městského prostoru. Žije ve Varšavě a Berlíně.

pohledyPOstrehy
V Turecku je velmi výhodné být cizinkou. Nemusíte vařit ani uklízet, můžete se scházet, s kým chcete
a kdy chcete, a nevadí, že nejste panna. Menší prohřešky proti místnímu řádu jsou pokládány buď
za roztomilé či zápaďácky progresivní a nad čím starší Turek kroutí hlavou, ten mladší jí souhlasně
pokyvuje. Feminismus z úst cizinek není sprosté slovo. Možná jen divné. A možná jen dočasně
snesitelné, protože za pár týdnů či měsíců stejně už budete pryč. Nejste totiž Turkyně.
Hana Porkertová, studentka sociologie na Masarykově univerzitě, absolvovala studijní pobyt na
Suleyman Demirel University v turecké Ispartě.

Na Sicílii je zaměstnanost žen menší než 30 %. Pokud žena opravdu nemusí, nepracuje. Pokud musí,
pak je to tak trošku ostuda. A pokud chce, nevšimla jsem si překážek daných pohlavím. Naopak,
všímám si mnohem rovnoměrnějšího rozložení genderů mezi různými profesemi – řidičky náklaďáků,
sanitek, uklízeči, ošetřovatelé atd. nejsou nic zvláštního a pozastavují se nad tím jen čeští turisté.
Babičky současné generace dřely na polích jak mezci, často až do zmrzačení, a tak má dnešní střední
generace jakousi nevyslovenou potřebu „ochránit“ ženy před osudy jejich matek a babiček, tj. před
těžkou fyzickou či jinak namáhavou prací. Což je třeba důvod, proč jsem si nebyla schopná najít práci
v zemědělství. Nikdo by se nemohl ukázat ve vesnici, kdyby zaměstnal ženu a ještě ke všemu cizinku –
vypadalo by to jako vykořisťování.
Obraz Ragazze alla finestra od sicílské malířky Lia Pasqualina Noto. (zdroj: Guidasicilia)
Jitka Svobodová, po studiích radiační ochrany a sociologie se přestěhovala na Sicílii, kde se věnuje
rozvoji turismu a svých manažerských dovedností.

Během studijního pobytu v Dánsku jsem se zúčastnila kodaňské pride. Ačkoli se jedná o obří veselou street
akci, přesto nerezignuje na téma. V Dánsku jsou nyní jedním z největších témat gay migranti, což ukazuje
na tamější posun v debatě o LGBT právech směrem ke specifičtějším tématům a snaze zabývat se situací
lidí v průsečících různých kategorií (etnicity, genderu, apod.). V tomto ohledu máme v ČR ještě hodně co
dohánět. Každopádně dánský příklad ukazuje, že pride nemusí být jen o zábavě, ale může mít taky politický
rozměr.
Alžběta Možíšová, vystudovala sociologii, byla dobrovolnicí programu Ženská práva jsou lidská práva, je
členkou Gender centra Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Porevoluční snahy
nepolevují. Ženy sehrály
důležitou roli v egyptské
revoluci a dále se účastní
protestů, např. proti
masakrům v Sýrii.
(foto: Milan Štefanec)
Kristýna Pešáková

Asociace žen ve městě Tadjoura,
Džibutsko, podporuje ženy ve výrobě
lokálních udržitelných výrobků:
barevných ručně vyráběných
proutěných košíků a peněženek, mís
z korálků apod. Před sídlem Asociace
je výzva proti ženské obřízce.
(foto: Milan Štefanec)
Kristýna Pešáková

Akce u příležitosti ročního výročí tuniské jasmínové revoluce. Nevládní organizace jako Amnesty International
či tuniské ženskoprávní organizace vytvořily výzvu za přijetí nové demokratické ústavy. Výzvu mohli podpořit
kolemjdoucí svým podpisem na transparenty, se kterými pak aktivisté a aktivistky putovali městem. (foto:
Milan Štefanec)
Kristýna Pešáková

Maroko: zahalené ženy na
dedinských priedomiach a samí
muži v kaviarňach – takmer akoby
som sa ocitla v dedinskej krčme na
Slovensku. Zízanie je národný šport
(mužov) a na nákup hocičoho si
treba vyhradiť dostatok trpezlivosti
a tolerancie. Kultúrny šok na
každom rohu, rovnako ako chlapci
pokrikujúci „Hey amigo, this way!“
Johanka Maceková, sociálna
pracovníčka žijúca a pracujúca
v Dubline, v Maroku strávila posled
né vianočné sviatky.

Druhá vlna feminismu se v Portugalsku
dostává ke slovu – stejně jako u nás – později,
po pádu represivního salazaristického
režimu v roce 1974. I dnes tu v restauracích
automaticky čekají na zaplacení účtu
od muže, pokud jde na večeři pár, a při
ochutnávání nalévají víno automaticky
vašemu mužskému protějšku. Podobně jako
jiné aspekty veřejného života i „ženské hnutí“
se nejradikálněji projevuje mezi levicově smýšlejícími studenty a studentkami
univerzity, jak ukazuje i tento nápis v Coimbře: Ženy společně proti kapitalistickému
a vykořisťovatelskému patriarchálnímu autoritářství!
Michaela Malaníková
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku

Afghánistán (FMF): Zasedání na prosincové Bonnské konferenci
vyjádřilo znepokojení nad dopadem poklesu amerického financování
na úmrtnost žen při porodu. Odchod amerických sil z Afghánistánu totiž
znamená také výrazné snížení finanční pomoci, které v roce 2014 podle
propočtů bude mít za následek asi sedmimiliardový deficit. Od roku
2005 vyškolil Herat’s Institute of Health Sciences přes 250 porodních
asistentek a mateřská i dětská úmrtnost zde rapidně poklesla. Podle
studie OSN klesla od roku 2005 míra úmrtí na méně než třetinu. Podle
AMS, výzkumu úmrtnosti v Afghánistánu z roku 2010, je tato země
„jedním z nejnebezpečnějších míst na světě pro to být těhotnou ženu
nebo dítětem.” Pravděpodobnost, že žena v Afghánistánu zemře na
následky komplikací u porodu, je 200x vyšší než smrt následkem
výbuchu či střelby. (dj)

Ekvádor (WE-News): Ženskoprávní a LGBT skupiny v Ekvádoru slaví úspěch.
Na jejich nátlak se vláda koncem ledna rozhodla zrušit kliniky, určené
k „léčbě” leseb. Mnoho žen uvedlo, že na těchto klinikách byly psychicky, fyz
icky a sexuálně mučeny proto, aby byly „vyléčeny” ze své sexuální orientace.
V lednu se také novou ministryní zdravotnictví stala aktivistka a lesba hlásící
se otevřeně ke své orientaci Carina Vance Mafla, jmenovaná prezidentem
Rafaelem Correou. Kromě zrušení a uzavření všech takových klinik v zemi
vláda plánuje také veřejnou kampaň proti homofobii a zavedení horké linky
pro oběti násilí z nenávisti. (dj)

Ekvádorská ministryně veřejného zdravotnictví Carina Vance Mafla.
(zdroj: elcomercio.com)

Guatemala (@Qorianka): Koncem ledna vystoupalo na vyhaslou sopku
Volcan de Agua na 12 000 lidí z Guatemaly na protest proti domácímu
násilí. Sopka je vysoká 3 765 m a aktivistky a aktivisté věří, že utvořili
jeden z nejdelších lidských řetězů od jejího úpatí až k vrcholu. Smyslem
akce bylo upozornit na míru násilí, které se každodenně v Guatemale
odehrává, a to jak vražd, tak domácího násilí. Lidského řetězu se
zúčastnil i nový guatemalský prezident Otto Perez Molina a britská
velvyslankyně Julie Chappell, jejíž ambasáda událost spolufinancovala
a spoluorganizovala. Každým rokem jsou v Guatemale nahlášeny desítky
tisíc případů domácího násilí a v roce 2011 mu zde podlehlo 550 žen.
Guatemala patří mezi země s nejvyšším počtem vražd na světě, ale
odsouzení a trestu se dočká zhruba jen 4 % případů. (dj)

Rusko (Týden, iDNES): Jiný typ revolty než ukrajinské kolegyně z Femenu
zvolila politicky zaměřená, feministická, punková kapela Pussy Riot.
S písní „Bohorodičko, vyžeň Putina“, odehranou v únoru v moskevském
pravoslavném kostele Krista spasitele pobouřila věřící veřejnost. Policejní
zásah následoval ihned po první písni. Pravoslavný chrám nebyl zvolen
náhodou. Aktivistky chtěly upozornit na hromadění majetku církve, na její
jasnou provázanost s Vladimirem Putinem a také na stíhání homosexuálů
v Rusku. To se jim stalo osudným – dvě z aktivistek, matky malých dětí, byly
chyceny a stále jsou drženy ve vazbě. Hrozí jim až sedmiletý trest. Soudem
byla uvalena vazba, proti které se odvolaly. Veškeré jejich stížnosti však
byly zamítnuty. Za stíhané ženy se postavila i znechucená pravoslavná
veřejnost otevřeným dopisem patriarchovi Kirilovi a přátelé uvězněných,
kteří 8. 3. uspořádali demonstraci před soudem. Noc před prezidentskou
volbou zahájily zadržené protestní hladovku zaměřenou proti podmínkám
ve vězení. Pussy Riot zahrály v lednu ilegálně na Rudém náměstí koncert
zaměřený proti tehdejšímu premiérovi Putinovi. Hudebnice se nebojí
podporovat i uvězněné politické aktivisty/ky. Na střeše poblíž jejich cel
odehrály v prosinci další ze série koncertů. (lš)

Slovensko (iDNES): Na Slovensku proběhly volby. Novým premiérem se
stává předseda Směru-SD Robert Fico, a končí tak volební období první
premiérky Slovenské republiky. Radičová končí s politikou a její voliči
a voličky jí vzkazují „Iveto, neodcházej!” v petici, kterou sepsali mladí
aktivisté a aktivistky z SDKÚ. Žádají ji, aby přehodnotila svůj plán odejít
z politiky. Premiérka Radičová svůj odchod z politiky potvrdila, chce se
vrátit k původní profesi socioložky. (pk)

Zdroje informací: FMF (feminist.org), CNN (http://edition.cnn.com/2011/12/27/world/meast/egypt-virginity-tests/?hpt=hp_t1), @Qorianka (http://twitwall.
com/view/?what=020A040B005B), NY Times (http://www.nytimes.com/2012/01/22/opinion/sunday/saudi-women-break-a-barrier-the-right-to-sell-lingerie.
html?_r=2&ref=world), POMED (pomed.org), WE-News (womensenews.org), change (change.org), BBC (http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/boxing/16608826.
stm), IRIN (irinnews.org), MG (montrealgazette.com), Jezebel (http://jezebel.com/5875036/israeli-conference-says-female-doctors-have-no-business-talkingabout-vaginas), WvoN (http://www.womensviewsonnews.org/2012/01/women-experts-barred-from-gynecology-conference-in-israel/), Týden (tyden.cz),
iDnes (www.idnes.cz).

FEMINISTKA PLÁČE
Transgender lidé, kteří ve Švédsku touží po formálním uznání změny svého pohlaví, musí nejdříve podstoupit
sterilizaci. Nařízení je dáno zákonem, který je více než 40 let starý, ale dosud nedošlo ke zrušení tohoto
porušování lidských práv, které transgender lidem neumožňuje mít děti. Ti, kteří se pro sterilizaci nerozhod
nou, tak nemohou na oficiálních dokumentech používat svůj změněný gender.
Zdroj: Care2 Action Alerts.
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Saúdská Arábie (NY Times, POMED): Ženy v Saúdské Arábii budou moci
v obchodech prodávat spodní prádlo. Rozhodnutí o tom, že ženy mohou
pracovat v obchodech se zbožím určeným výhradně pro ženy (kromě
spodního prádla jde také např. o kosmetiku) padlo již loni v létě a jeho
praktické uplatnění nyní prosazuje saúdské ministerstvo práce. Podle
něj mají-li ženy ve zvýšené míře získávat vzdělání z veřejných zdrojů,
měly by se více podílet také na obsazování pracovních pozic. Saúdská
veřejnost navíc čím dál více přijímá fakt, že ženy mají zaměstnání mimo
domov, ačkoli doposud tomu tak bylo především na poli zdravotnictví
a vzdělávání. Práce v obchodech jim byla tradičně zapovězena z toho
důvodu, že vyžaduje interakci s mužskými zákazníky – toho se však
v prodejnách se spodním prádlem pro ženy vyvarují. O nabízené pozice již
vyslovilo zájem přes 28 000 žen. (dj)

Reem Asaad patřila k těm, kdo prosazovaly, aby ženy mohly pracovat v obchodech
se spodním prádlem. (zdroj: Newsha Tavakolian pro International Herald Tribune)

Svět (change, BBC): Mezinárodní boxerská asociace (AIBA) na podzim
loňského roku zveřejnila návrh, že boxerky by při zápasech měly nosit
minisukně, a to z důvodu jejich snadnějšího rozeznání od mužských kolegů
a také proto, že v sukních vypadají elegantněji. Proti doporučení se zvedla
vlna odporu, na níž má podíl i kanadská boxerka Elizabeth Plank, která ve své
petici tvrdí, že minisukně v ringu pouze slouží k upevňování genderových
stereotypů ve společnosti a k redukci sportovkyň na sexuální objekty. Plank
bojuje za to, aby pro boxerky byla zachována možnost volby, jaký sportovní
úbor budou nosit. Horkým tématem je doporučení AIBA zejména ve světle
nadcházejících olympijských her v Londýně; finální rozhodnutí v této věci
mělo padnout v polovině ledna, nicméně stále není veřejnosti známé. (dj)

Polské a rumunské boxerky byly zatím jediné, které měly na mistrovství Evropy
loni v říjnu sukně povinné. (zdroj: bbc.co.uk)

Izrael (Jezebel, WvoN): Genderová segregace nabývá v Izraeli ironických
rozměrů, jelikož mezi její důsledky patří rozhodnutí, že na gynekologickoporodnické konferenci nemají lékařky co dělat. Konference, konající
se v lednu v lékařském institutu Puah v Jeruzalémě, odkázala lékařky
mezi posluchačstvo, zatímco aktivně se jí budou moci účastnit pouze
lékaři. Mezi přednášené příspěvky budou patřit témata jako vaječníkové
implantáty, výběr vhodné antikoncepční pilulky či výživové doplňky
pro těhotné a kojící. Ačkoli v Izraeli působí dostatek lékařek s touto
specializací, na konferenci měly vstup zakázán. Lidskoprávní skupiny
a odborná lékařská komunita tento krok veřejně odsoudily a někteří
lékaři na protest odvolali svou účast. Institut Puah proto oznámil, že
ještě do konce roku uspořádá podobnou konferenci pouze pro ženy,
která se bude konat pravidelně. Segregace na základě pohlaví je legální
v případě, že se jedná o soukromou akci, nicméně kritika poukázala, že
konference je financována ze zdrojů ministerstva zdravotnictví. V jejím
čele však sedí člen ultraortodoxní politické strany. (dj)

Svět (IRIN): Nová studie newyorského Guttmacherova institutu
zveřejněná v lednu poukazuje na zvyšující se počet potratů prováděných
v nevyhovujících podmínkách. Odhadem 49 % umělých potratů podle
této studie nesplňuje základní hygienické podmínky, a představuje
tak závažné zdravotní riziko pro ženy. Toto číslo se však stále zvyšuje.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je těmto nebezpečným
potratům možno připsat až 13 % úmrtí matek a také vysoké množství
vážných zdravotních problémů.
Umělé potraty jsou celosvětovým
fenoménem, přičemž regionální
rozdíly nejsou velké; v tzv. roz
vinutých zemích připadá na 1 000
žen ve věku 15–44 let 24 potratů,
zatímco v tzv. rozvojových zemích
je to 29 potratů. Zhruba jedno z pěti
těhotenství končí umělým potratem.
(dj)
Liberijská prezidentka Ellen Johnson-Sirleaf. (zdroj: usafricaonline.com)

Egypt (FMF, CNN): Koncem roku 2011 byly v Egyptě soudem zakázány
testy panenství u zatčených žen. Se zprávou o tom, že ženy zatčené
během egyptských povstání těmto testům povinně podléhaly, přišla již
v květnu Amnesty International. Testy prý byly vykonávány proto, aby
ženy ve vazbě nemohly tvrdit, že byly znásilněny. Amnesty International
ve své zprávě také uvedla, že 18 žen ve vazbě bylo bito a podrobeno
elektrickým šokům, a toto zacházení odsoudila se slovy, že „ženy a dívky
musí mít možnost vyjádřit své názory na budoucnost Egypta a účastnit se
protivládních protestů bez toho, aby byly zatýkány, mučeny či podrobeny
degradujícímu a diskriminačnímu zacházení.” (dj)
Kanada (MG): Lednový editorial odborného časopisu Canadian Medical
Association Journal vyvolal bouřlivé diskuze. Dr. Rajendra Kale v něm své
kolegyně a kolegy vyzval, aby těhotným ženám nesdělovali pohlaví plodu
až do 30. týdne, kdy je pro ně obtížnější prosadit si umělý potrat z jiných
než zdravotních důvodů. Doporučení odůvodnil tím, že čím dál více žen
zejména jihoasijského původu se rozhoduje pro potrat ve chvíli, kdy se
dozví, že čekají dceru. Uvádí, že tento kontroverzní fenomén je v Kanadě
běžnější, než si lidé myslí. Ve svém editorialu se opřel o data pocházející
ze sčítání lidu v Kanadě v letech 2001 a 2006, kdy údaje sdělovaly
nepoměr mezi počtem chlapců a dívek narozených rodičům, jež se do
Kanady přistěhovali z jihovýchodní Asie. Podobná studie z USA ukazuje,
že se jedná zejména o případy rodin se dvěma dcerami, v nichž je třetím
dítětem dvakrát častěji chlapec. (dj)

FEMINISTKA SKÁČE
Francouzské město Cesson-Sévigné od 1. ledna 2012 zakázalo používání oslovení „slečna“
v úředních dokumentech radnice. Oslovení je považováno za sexistické a povýšenecké a může
ženy diskriminovat. U mužského rodu se rozlišení mezi ženatými a svobodnými nepoužívá. Po
dle tohoto dokumentu označení „slečna“ vykresluje ženy jako mladé a naivní, a mohou být tedy
na jeho základě v zaměstnání považovány za méně vážené než „paní“. Nemluvě o tom, že není
potřeba neustále informovat, zda je žena zadaná, či nezadaná. V Německu se označení „slečna“
nesmí v úředních dokumentech používat již od roku 1972.
Zdroj: iDNES.cz.
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PIVNÍ MOK, ŽENY SOK?
Možná si ještě vzpomenete na reklamní slogan tuzemského
pivovaru, který stavěl na tom, že pivo je mužská záležitost. Nyní
se karta obrací a pivovary si začínají všímat i minoritní, cca 20%
spotřebitelské základny ženských konzumentek piva. Myslím si,
že to funguje, onehdy jsem viděl trojici mladých žen na eskalátorech obchodního domu s otevřeným lahvovým citronovým
pivem.
Ponechme stranou spor o ochucování piva. Pravověrnou pivařku
namíchne začátek článku o „ženském“ pití piva už jen z principu. Je
to jako se vším, vaše ženy pijí pivo, vaše sestry pijí pivo, vaše matky
pijí pivo, ale protože v mediálním světě ho nikdy moc nepily, tak se
to teď vytahuje jako novum. Pití piva není a nikdy nebylo výhradně
mužská záležitost. Ženy pivo nejen pijí, ale i vaří. V Česku roste počet
sládkových a v sousedním Bavorsku už mají dokonce vlastní pivovar.
Kdo dával v dětství před usnutím pozor, ten jistě na pivařky nara
zil. Když vynecháme tři sestry (ty od Wericha, ne od Čechovova), tak
nejlépe poslouží pohádky Boženy Němcové. Pivo na zábavě nepily
jen děvečky v Hloupém Honzovi, ale například také Káča: „Děvečka
přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli
v duchu divila, že má ten pán pro ni takovou čest, chvilku se upejpala,
ale konečně se ještě ráda napila.“
S ženským pitím piva se nepojí jen debaty o jeho vlivu na ženský
organismus nebo společenská stránka pití chmelových nápojů. Ženy
historicky stály při zrodu piva v severských kulturách, jihoamerických
pralesích i starověkém Egyptě. V době nedávné můžeme na příkladu
značky „A Man’s beer” sledovat, jak se marketing vyvíjí spolu se
změnou statusu žen ve společnosti. Značka „Mužské pivo” mohla být
ze začátku výhodou, ale postupem času se právě tato reklama musela
proměňovat tak, aby reflektovala sociální proměny (a klima na trhu),
tudíž má v současnosti mnohem otevřenější slogany, než s jakými
začínala. Pro pivaře a pivařku ovšem není tato omáčka důležitá.
Důležitá je chuť piva a ta se tvoří při jeho výrobě.
Když se u nás psalo o první sládkové, tak tu byly tři. Když se psa
lo o nejmladší sládkové, tak nám na školách rostly ještě mladší.
Skutečnost předčí všeobecné představy, ačkoli v poměru k mužům
zodpovědných za vaření piva tvoří ženy zatím stále menšinu. Většina
lidí zná Janu Rostovou z Velkého Března jako průkopnici oboru. Její
kolegyně Dagmar Vlková ze Strakonic, Nataša Ruskouvá z Přerova
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a Růžena Jiránková z Kutné hory představují základ, který pro
sakuje i do veřejného povědomí. Před pár lety média zaujala Nikol
Krmenčíková, která se mihla při zrodu Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.
I další malé pivovary ale mají svou sládkovou, např. Jitka Zemanová
z Vrchlabí nebo Oldřiška Hůrková z přerovského minipivovaru Parník.
Pokud vás tolik ženských jmen překvapuje, tak si zvykejte, sládkových
bude víc.
Někoho zarazí již samotný termín sládková. Stejně jako u jiných pro
fesí se sládková v historii tu a tam objevila, když jako vdova převzala
po manželovi živnost. Programy na kontrolu pravopisu sice nemají
slovo sládková v oblibě, ale čeština má jasno: profesní pojmenování
sládkové je všeobecně přijímáno. V takové angličtině je to horší,
protože kolem termínu Brewster je plno zmatků. Vypadá to, že toto
slovo, které je i častým příjmením, v určité jazykové oblasti označovalo
výrobce piva bez rozdílu pohlaví a v jiné části zase označovalo pouze
ony sládkové. Nyní sice nabývá nového významu, ale přízně se těší
jen u někoho. A tak to angličtina ještě zamotala, a aby vyšla vstříc těm,
kterým Brewster zní archaicky, přišla s female brewer. Dokonce jsem
narazil i na výraz brewess. Může nás tedy škodolibě těšit, že problémy
s pojmenováním ženských profesí nemá jen čeština. V Německu mají
jasno, Braumeisterin musí vyhovovat každému.
Tím se dostáváme k jádru věci, totiž do Německa. Češi se rádi
chlubí tím, že mají nejrozvinutější pivní kulturu na světě. Ve spotřebě
piva nás ale hravě překonávají Bavoři a Bavorky. Takže v Bavor
sku najdeme, stejně jako např. v Belgii, mnoho sládkových. Jeden
z malých pivovarů se ale přesto v jedné maličkosti vymyká, ženskost
piva si dal přímo do jména. Na samém okraji Bavorska, respektive na
trojmezí Středních Frank, Švábska a Wirtenberska, totiž nalezneme
v malebném městečku Dinkelsbühl útulnou hospodu s pivovarem
Weib’s brauhaus, tedy něco jako babský pivovar, který vede diplo
movaná sládková Melanie Gehring.
Pivo točí ve Weib’s brauhausu velice dobré. Příjemné prostředí
hospody tvoří přímo ideální místo k odpočinku po procházce nád
herným centrem města. Pokud se zajímáte o emancipaci a o pivo, tak
je návštěva skoro povinností.
Petr Barna Frank
Autor je manažer kvality v automobilovém průmyslu.
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A JE TO VÁŽNĚ PRO CHLAPY?
Už jste si někdy vyplňovali test v lifestylovém časopise s nadějí,
že zjistíte něco o sobě samé/m? Jistě jste se dozvěděli, že
jste dobrými milenci/kami, ale zároveň by vám trocha vášně
neuškodila, nebo jste sice ve své práci úspěšní, ale nedáváte do
toho všechno. To byste ovšem věděli i bez testu, že? Jak byste ale
reagovali, kdyby před vás někdo předložil tak trochu jiný test?
Zadáním kurzu Tělo na poli umění a sociologie, který vznikl ve spo
lupráci Genderových studií MU a Ateliéru tělového designu FaVU,
bylo vytvořit projekt, který by kombinoval sociologické a umělecké
postupy a reagoval na nějaké aktuální společenské téma. Projekt
odstartovala diskuze o testech v lifestylových časopisech. Náš údiv
nad tím, že jsou tyto průhledné testy znova a znova zveřejňovány
a neustále nám říkají, jací/jaké jsme, se po kávě a koláčku přetavil
v odhodlání trošku si s nimi pohrát.
A tak jsme vytvořily dva testy osobnosti, přičemž jsme čerpaly
inspiraci z časopisů a internetu. Vznikly dvě varianty otázek: jedny
„mužské“, které jsme však dávaly vyplnit ženám, a jedny „ženské“
určené mužům. Mužských „obětí“ jsme se například ptaly, zda by
měli větší radost z dárku v podobě kuchařky, zkrášlovací kúry, nebo
análního kolíku. Ženy se naopak rozhodovaly, jestli by si dvě minuty
před příchodem partnera spíše umyly nohy, vyčistily zuby, nebo se

přestříkaly deodorantem. Jelikož jsou výsledky testů v časopisech
obvykle nic neříkající, formulovaly jsme i my velmi obecný výsledný
text. Takže i když mohli respondenti volit rozdílné odpovědi, výsledek
obdrželi všichni stejný. Abychom podpořily fikci různých výsledků,
vytvořily jsme deset odlišných fotografií (pět mužských, pět ženských).
Každá ze členek týmu ztvárňovala jeden ženský a jeden mužský typ.
Při focení mužských portrétů jsme si daly záležet na tom, aby byly
dva z nich výrazně femininní (Andrej a Dominik), jeden „střed“ (Mar
tin) a dva výrazněji maskulinní (Kristián a Zoran). Zajímalo nás totiž,
jak budou studenti reagovat, když dostanou fotku, na které je někdo,
kdo by se jen stěží dal označit za „chlapa“. Bohužel jsme mohly zkou
mat pouze reakce mužů, jelikož jsme neměly žádného modela, který
by se stylizoval do ženských postav. Nakonec jsme vytvořily kartičky
obsahující výsledný text a jednotlivé fotografie. Testy jsme dávaly
k vyplnění studentům FSS MU. A co jsme zjistily?
Největší rozruch vyvolávaly „mužské“ fotografie, kdy respondenti
hodnotili, na které z nich je určitě kluk/jasně holka. Pokud dostali
kartičku s „jasnou holkou“, snažili se ji obvykle vyměnit za jinou –
pro ně zřejmě přijatelnější. Reakce se občas vázaly i na stereotypní
představy o vzhledu studujících, jako například „Zoran, to je typickej
antropolog“.
Obecně jsme se setkávaly s poměrně negativními komentáři a hod
noceními. Testy respondentům přišly „divné“, „debilní“ a irelevantní.
Řada z nich se nás ptala, jestli náhodou nedostali verzi pro opačné
pohlaví. Mnozí se snažili svoje odpovědi ústně obhajovat – „Normálně
bych si tuhle variantu rozhodně nevybral/a, ale…“, „Když dám lásku,
budu beznadějnej romantik, když sex, budu prase, a když respekt, tak
budu gangsta“. Respondenti si také často spojovali odpovědi se „ste
reotypními“ představami o mužích/ženách – „To jsem nějaká pipina,
abych po rozchodu brečel s čokoládou v ruce?!“…
Na závěr vám doporučujeme si náš test udělat. Volbu výsledku
necháme zcela na vás. My jsme kartičky rozdávaly studentům na
hodile, Vy si výsledek klidně rozpočítejte podle „en ten týky“ nebo
označte poslepu zapíchnutou tužkou. Výsledky tohoto testu totiž pa
sují každému stejně dobře.
Andrea Bělehradová, Zuzana Jakalová, Dominika Marsová,
Martina Měřičková, Kristýna Nytrová
Andrea Bělehradová, Dominika Marsová a Martina Měřičková studují
na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.
Zuzana Jakalová je studentkou Filozofické fakulty Masarykovy uni
verzity. Kristýna Nytrová studuje na Fakultě výtvarných umění (FaVU).

StereoType – vyzkoušejte si jiný test!
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HOLCI A KLUKY V ANIMACI NA FESTIVALU PAF
OLOMOUC

Michaela Pavlátová. (zdroj: archiv festivalu)

Peníze a vlastní pokoj. Už Virginia Woolf označila tyto dvě komo
dity za nutnou podmínku pro svobodné, kreativní vyjádření umělkyň.
Mluvila tehdy především o literatuře jako o nejvhodnějším způsobu,
jak prorazit do mužského uměleckého světa plného „talentovaných
géniů“ nejrůznějšího druhu. Papír, inkoust a psací stůl byly pro ženy
přece jen o něco dostupnější než pronájem výtvarného ateliéru na
hlavní třídě a bohémský život mnoha tehdejších malířů či sochařů.
S trochou nadsázky lze v tomto ohledu přirovnat literární prostředí
počátku minulého století k oblasti nezávislé animace současnosti.
Dnešní animátorky také kromě vlastního pokoje s animačním stolem
či počítačem a „trochy peněz“ nic moc navíc nepotřebují. Na rozdíl
od filmu hraného nejsou tolik omezovány zájmy producentů (na
krátkém autorském animovaném filmu by zbohatla jen víla se zlatou
hůlkou) a při použití většiny animačních technik lze s velkou dáv
kou trpělivosti a vytrvalosti vytvořit animovaný film de facto bez cizí
pomoci. Není potřeba velkého týmu spolupracovníků. I díky těmto
specifickým produkčním okolnostem se domnívám, že má autorská
animace potenciál stát se jedním z nejsvobodnějších pomyslných
pokojů pro tvorbu umělkyň se silným hlasem, které chtějí obohatit
současnou animaci o originální, nová témata a jiné úhly pohledu na
příběhy v minulosti již mnohokrát ztvárněné.
A právě tuto myšlenku jsme se rozhodli prezentovat na prosincové
Přehlídce animovaného filmu Olomouc v rámci programové sekce
nazvané „Holci a kluky v animaci“. Jak už název napovídá, naší sna
hou bylo představit různorodá genderová témata odlehčenou a také
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lehce provokativní formou co nejširšímu publiku, kterého se prob
lematika genderu prozatím mnohdy vůbec nedotkla. Pomocí specifi
ckého animačního jazyka plného přehánění a nadsázek, symboliky
a metafor, zjednodušení a zkratek jsme společně s genderovými ex
pertkami a expertem ze sociologických kateder celé ČR upozornili
nevšední formou na mnoho nenápadně přetrvávajících předsudků
a stereotypů, které dokáže právě animace často odhalit v jejich plné
„kráse“. Diváci a divačky si tak kromě samotných projekcí mohli
vyslechnout například přednášku Ivy Baslarové k projekčnímu pás
mu Mýtus krásy, Martina Fafejty před pásmem Vztahy a role, Blanky
Knotkové-Čapkové uvozující projekci s názvem Pohádky naruby či
Kateřiny Liškové na téma Sexualita žen. Představili jsme i některá díla
často opomíjených autorek. Martina Pachmanová ve své přednášce
upozornila na vliv animovaného filmu v díle výtvarnice Milady
Marešové, Birgitt Wagner zase představila vídeňský festival Tricky
Women zaměřující se výhradně na animovanou tvorbu žen. Animá
torka Michaela Pavlátová pak přinesla cenný pohled přímo z praxe,
když uvedla pásmo autobiograficky laděných filmů nazvaných Animované animátorky.
Z vesměs pozitivních ohlasů publika i živých diskusí po jednotlivých
přednáškách a projekcích jsme získali dojem, že právě propojení di
vácky vstřícné animace a genderových/feministických témat (vůči
kterým vládne v Čechách především u nepoučeného publika stále
mnoho předsudků) může být dobrým způsobem, jak oslovit a rozhý
bat pomyslná kolečka v hlavě i těch lidí, pro které bylo slovo gender
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doposud jen jakýmsi cizím, akademickým, snobským pojmem. Snad
tedy tento text poslouží i jako inspirace pro možné další podobné
aktivity poukazující na to, že mluvit o genderu může být vlastně taky
docela legrace.
Eliška Děcká
Autorka je filmová publicistka zaměřující se na animovanou
tvorbu a dramaturgyně festivalu PAF Olomouc
Mnoho z filmů uvedených na PAFu Olomouc můžete zhlédnout
i na internetu:
Laila Michaely Pavlátové na stránkách autorky
www.michaelapavlatova.com
Fat Fatal Michaely Čopíkové na stránkách autorky
www.michaelacopikova.com
Na videu:
About Socks and Love Michaely Čopíkové, Asparagus Suzan Pitt
Na YoutTube:
Ladies a Pond Life (Epizoda 17 – Fat) Candy Guard, The Tender Tale
of Cinderella Penguin Janet Perlman, Body Beautiful a Girl’s Night
Out Joanny Quinn, Repete Michaely Pavlátové, O Maryšce a vlčím
hrádku Vlasty Pospíšilové, Teat Beat of Sex Signe Baumane, Oh What
a Knight Paula Driessena.
(zdroj: archiv festivalu)

Muzska stafeta
Volání povinnosti
Mezi prsty mi proklouzává lano spuštěné z vrtulníku. Se zhoup
nutím dosedám na hladký povrch vrchní části letadla. Přemítám
nad tím, zda bych se měl vrátit zpět k učivu. S výmluvou, že
neudržím pozornost déle než patnáct minut, se vracím zpět do
hry. Člen mého týmu dává sepnutým palcem a ukazováčkem zna
mení, že je připravený odpálit nálož připevněnou ke střeše une
seného boeingu. Ozve se rána, načež vzniklým otvorem skáčeme
dovnitř.
Před námi se nachází šatna a záchod, odkud právě vychází člen
teroristického komanda. Podle výrazného profilu jistě Fried
rich Nietzsche. Přiskakuji ke svému cíli zezadu a zabodávám mu
do krku čepel nože jako výraz své vůle k moci. Přes smrtelné
chroptění zaslechnu hlasy na konci chodby. Jean-Paul Sartre
v živé diskusi se Simone de Beauvoir. Tentokrát nejsou odsouzeni
ke svobodě, nýbrž ke smrti. Než stačí zamířit své kalašnikovy, zko
sí je nekompromisně dávka vyslaná členy mého týmu.
Postupujeme horní palubou. Mezi sedadly koutkem oka zahléd
nu vyděšené tváře rukojmích – studentů nucených absolvovat
filosofický atest. U plenty rozdělující palubu vrhám před sebe
omračující granát. Vnikám do místnosti, kde se potácí oslepený
Emmanuel Lévinas. Nahota jeho tváře volá po uznání a přijetí své
bytnosti, na což odpovídám palbou z automatické zbraně. Další
teroristé – Arendtová a Marx mezitím hynou na dolní palubě.
Postupuji ke kokpitu, když tu se mezi sedadly mihne stín, Lud
wig Wittgenstein. Hbitým skokem vniká do kokpitu a zavírá za
sebou neprůstřelné dveře. Na jeho těle jsem zahlédl vestu. Pod
louhlé naoranžovělé předměty visící po obou jejích stranách jistě
nejsou dietními párky. Připravuji se na smrt. Wittgenstein v zou
falé situaci nebude váhat s použitím sebevražedné zbraně a za
vteřinu promění polovinu letadla v ohnivou kouli.

Všechno teď závisí na mé spolubojovnici – ostřelovačce. Z její
pozice na střeše kontrolní věže se jí otvírá výhled do kokpitu
letadla. Musí svůj cíl zasáhnout přesně do podvěsku mozkové
ho, aby klesl mrtev s okamžitým přerušením tělesných funkcí
a nestačil už zmáčknout spínač.
Tajím dech a věřím své kolegyni. Herní průmysl je ostatně téměř
posedlý představou silných žen – bojovnic. Dokázal bych ale
trvat na svém přesvědčení o vyrovnaných ženských a mužských
schopnostech, kdybych se nacházel v reálné situaci, a nikoli
v křesle před monitorem? Myslím, že ano. Mezi nejlepšími sni
pery 2. světové války ostatně najdeme spoustu žen. Například
Ljudmila Pavličenko dokázala u Oděsy a Sevastopolu postřílet
přes 300 vojáků Wehrmachtu. Sovětské ostřelovačky jsou vůbec
dobrým příkladem toho, jak nakonec až krajní situace odhalí
neopodstatněnost určitých stereotypních představ o schop
nostech lidí na základě jejich pohlaví. Tváří v tvář německé bles
kové válce muselo sovětské velení poslat na frontu tisíce žen,
které dokázaly mužské nepřátele porážet. Předsudky, které dnes
například vojákyním brání v nasazení do pozemních bojových
operací, náhle ztratily na důležitosti.
Pro mě osobně byla spouštěčem zájmu o genderovou
„předurčenost“ k určitým povoláním naštěstí
nikoli válka, ale kurz úvodu do filosofie.
Přestože moji mužští spolužáci nezápasili
s dílem armády myslitelů o nic lépe než jejich
kolegyně, stejně jsem občas z jejich strany
zaslechl cosi ješitného ve smyslu: „Skuteční fi
losofové můžeme být jen my, chlapi.“
Michal Děd
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CO SE DĚJE ČESKÉMU PORODNICTVÍ?
Mnohé české rodičky si vedle dítěte odnášejí z porodnic
i nepříjemné zážitky, ke kterým patří nechtěná separace od
novorozence, nepříjemná a odosobněná komunikace s perso
nálem, rutinní zacházení s tělem rodičky či dítěte, nedostatečná
podpora při kojení, odmítnutí či nepodání informací o poskytnuté porodní péči. Některé ženy v této souvislosti hovoří o po
citech frustrace a zoufalství. Není tedy divu, že mnohé rodičky
se chtějí negativní zkušenosti s péčí v porodnicích za každou
cenu vyhnout a snaží se najít alternativu, často obtížně.
Případ Königsmarková
Česká média se od minulého roku věnovala několika významným
událostem, které se úzce dotýkaly toho, jak zdejší ženy rodí. Nejvíce
pozornosti vzbudil rozsudek, který odsoudil přední českou porodní
asistentku Ivanu Königsmarkovou ke dvěma letům vězení s pod
mínkou na pět let a k pětiletému zákazu činnosti za těžké ublížení
na zdraví při vedení komplikovaného domácího porodu a uložil jí
povinnost zaplatit cca 2,7 milionu korun zdravotní pojišťovně, jež
hradila následnou léčbu dítěte. Kőnigsmarková asistovala u porodu
ženy v domácím prostředí. Žena ji však plně neseznámila se svou
anamnézou předchozích komplikovaných porodů, protože se obá
vala, že by ji porodní asistentka odmítla vzít do své péče. Při porodu
se podle Königsmarkové nevyskytovaly příznaky patologie, avšak
novorozenec přišel na svět přidušený. Přivolaní záchranáři jej resus
citovali, dítě však po 20 měsících zemřelo.
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Samotný soudní proces vzbudil pozornost kvůli několika ne
standardním postupům. Vedle rozhodnutí, aby obžalovaná vypla
tila zdravotní pojišťovně uvedenou sumu, se nejvíce výtek vztahuje
k vypracování nezávislých expertních posudků, které jsou ovšem pro
posouzení trestního jednání obžalované porodní asistentky klíčové.
První sérii posudků vypracovali lékaři, kteří byli zároveň členy pra
covní komise, jež podpořila žalobu na porodní asistentku podanou
porodnicí v Podolí. Podle Adély Hořejší, advokátky Königsmarkové,
se dotyční snažili tuto okolnost zastřít, ze spisu byla například
vymazána jejich jména. Poté, co vyšly tyto okolnosti najevo, soud
jejich posudky odmítl, nově vypracované posudky však byly opět
zpracovány lékaři z České gynekologické a porodnické společnosti
(ČGPS), jež vedení porodů mimo porodnici hodnotí a priori za
postup non lege artis. Přitom je zapotřebí zdůraznit, že ti, kteří po
sudky vypracovali, jsou profesně příslušníky odlišného oboru, než
v kterém je – respektive by měla být – praxe Ivany Königsmarkové
posuzována.
Porodní asistence versus porodnictví
Zásadní rozdíl mezi porodní asistencí a porodnictvím tkví
v odlišném přístupu k porodnímu procesu. Obor porodní asistence
zdůrazňuje normalitu fyziologických porodů a schopnost žen rodit
bez vnějších zásahů, jsou-li dodrženy základní podmínky, například
aby se rodička cítila v bezpečí a byla ponechána v klidu a teple. Ze
své pozice kritizuje moderní porodnictví za přílišné zásahy do po

(zdroj: G. Kontra)
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rodního procesu, které jsou často nadbytečné, a navíc vyvolávají
potřebu dalších technologických intervencí – vedle toho, že porod
ní péči značně prodražují. Moderní porodnictví na druhou stranu ar
gumentuje, že každý porod, i u zdravé ženy s normálním průběhem
těhotenství, je inherentně rizikový, a je proto potřeba ho podrobit
lékařskému dozoru. Hlavní rozdíl mezi oběma modely je v definici
přijatelného rizika. V dominantním modelu porodní asistence je
riziko posuzováno nikoliv podle statistické pravděpodobnosti, ale
podle konkrétních silných a slabých stránek individuální rodičky
v rámci kontinuálně poskytované péče. Porodní asistence na jedné
straně a lékařský obor porodnictví na straně druhé tedy představují
dva zcela odlišné způsoby uvažování
o porodu a jeho principech.
Problematický rozsudek
S ohledem na nedostatek fundo
vaných domácích expertů v oboru
porodní asistence se v případě po
suzování viny Ivany Königsmarkové
nabízela možnost oslovit zahraniční
nezávislé odborníky, kteří by podle ak
tuálních mezinárodně uznávaných kri
térií mohli posoudit, zda se Königsmar
ková dopustila profesního přehmatu. To
však soud odmítl, stejně jako naprostou
většinu důkazů předkládaných obhájci
Königsmarkové. Její obhájkyně tvrdí, že
v rámci soudního řízení nebyla dokázá
na příčinná souvislost mezi konkrétním
jednáním obžalované a zdravotním
stavem dítěte. Navíc podle výpovědi
jiného lékaře i dalších důkazů nelze
hypoxii (nedostatku kyslíku) plodu
zabránit ani v prostředí nemocnic.
Série soudních rozhodnutí naznačují,
že případ Ivany Königsmarkové nebyl
posuzován věcně a nestranně, jelikož
byl dán značný prostor lékařské lobby,
vnímající osobu Ivany Königsmarkové jako ikonu domácích porodů
v Česku. Odvolání Königsmarkové proti vedení soudního pro
cesu však soud vyšší instance zamítl. V mnoha ohledech vykazuje
případ Königsmarkové podobné rysy jako nedávná kauza porodní
asistentky Agnes Gereb, přední propagátorky domácích porodů
v Maďarsku. Paralely mezi oběma soudními procesy vzbuzují otázky
ohledně fungování demokratických principů, zejména práva na
spravedlivý proces a obhajobu, i možnosti uplatňovat svobodu
volby v těchto postsocialistických zemích.
Co se děje v českém porodnictví?
Od podzimu 2011 v médiích zesílily útoky proti porodům
doma, které jsou často stereotypně líčeny jako hazard se
životy novorozenců či jako záležitost „potrhlých alternativců“
a „šarlatánských porodních bab“. Příležitostí k takovémuto zkreslení
domácích porodů se přitom mohl stát i případ, který s domácími
porody souvisel jen velmi okrajově. V listopadu 2011 vyšel v Mladé
frontě DNES článek Radky Římanové a Ivany Karáskové o případu
dvou „vlčích dětí“ uzamknutých v pražském bytě před okolním
světem, o jejichž existenci neměl nikdo tušení. Rodiče jsou v textu
popsáni jako vyznavači „alternativního stylu života“. Fakt, že obě
děti přišly na svět doma, však autorky textu pojaly jako příležitost
k vylíčení společenské nebezpečnosti domácích porodů, přestože
popsaný případ se očividně dotýká zcela jiného sociálního prob
lému, než jakou je otázka volby místa porodu.
V téže době média informovala i o připravované novele zákona
o zdravotních službách, která by dále omezila možnost rodit mimo
zdravotnická zařízení s odbornou pomocí porodní asistentky.
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Proti této novele vznikla řada protestních iniciativ a petičních akcí
nejrůznějších zájmových skupin i profesní organizace porodních
asistentek (UNIPA – Unie porodních asistentek). Jedna z iniciativ
zorganizovala v Praze protestní happening, kterým chtěla upo
zornit na omezování profesních kompetencí porodních asistentek
ze strany státu. V Česku se přitom zvyšuje počet žen, které volají
po kontinuální péči porodních asistentek, jež by byla hrazena
z veřejného zdravotního pojištění tak, jako je tomu v mnoha zá
padních zemích. Z pohledu rodičovských iniciativ dochází v českém
prostředí jednoznačně k omezování možnosti svobodně volit místo
a způsob porodu. Porodní asistentky, které chtějí poskytovat své

(foto: Tomáš Tožička)

služby mimo nemocnice, mají problém získat potřebnou registraci
od krajských úřadů s odkazem na to, že nesplňují normy. Ty jsou
však stanoveny na základě biomedicínských kritérií, která jsou šita
na míru rizikovým skupinám žen a nepočítají s odlišným charakter
em péče, již potřebují ženy s nízkou úrovní rizika a fyziologickým
průběhem porodu. Porodní asistentky podobně jen s obtížemi uza
vírají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Porodní domy u nás
také prakticky nefungují – opět kvůli nenaplnění biomedicínské
normy. Porodní asistentky tak nemohou v plném rozsahu pro
vozovat náplň svého zaměstnání tak, jak je stanoveno zákonem
o nelékařských profesích z roku 2004.
Ministerstvo zdravotnictví navíc vyhlásilo záměr zavřít malé
porodnice s odvoláním na argument České gynekologické a po
rodnické společnosti, podle kterého je pro dostatečnou fundova
nost porodníků zapotřebí, aby bylo v dané porodnici odvedeno
minimálně 800 porodů ročně. Přitom ještě před pár lety ČGPS
uváděla jako minimální počet 500 porodů. Zrušení malých porod
nic by vedlo k uzavření až poloviny stávajícího počtu porodnic (tj.
cca 40 zařízení), a tím i závažnému narušení dostupnosti porodní
péče v mnoha oblastech republiky. Ministerstvo přitom neuvedlo,
jakým způsobem by byla zajištěna a adekvátně posílena péče ve
zbývajících větších porodnicích. Šlo by patrně především o kliniky,
z nichž mnohé již nyní zvládají velké počty rodiček s obtížemi a je
v nich nutná předběžná registrace. Studie z českého prostředí navíc
poukazují na to, že stávající péče v mnohých porodnicích připomíná
výrobní linku, kterou obsluhuje neustále se zmenšující počet
vytíženého a přepracovaného personálu. Možnosti žen by se tak
ještě více zredukovaly. Zavírání malých porodnic i zmíněná nove
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la zákona o zdravotních službách, penalizující porodní asistentky,
které chodí k domácím porodům, by celkově vedla ke zhoršení
mateřské a porodní péče. Ženám by pak zbyly pouze dvě extrém
ní možnosti: buď čekat na porodní péči ve zbývajících masových
porodnicích, anebo rodit doma bez jakékoliv odborné asistence.
Naděje na změnu
Na konci roku 2011 to tedy vypadalo s právem českých žen na
volbu rodit podle svých potřeb a přání bledě. O to větší radost
vyvolalo na konci ledna tohoto roku rozhodnutí Městského soudu
v Praze, které s odkazem na rozhodnutí Evropského soudu pro lid
ská práva potvrdilo právo ženy na volbu místa porodu mimo porod
nici. Soudní rozhodnutí též stvrdilo, že ženy požadující péči porod
ní asistentky u domácího porodu se mají se žádostí o poskytnutí
péče obracet na spádovou porodnici. Jde o průlomové rozhodnutí
českých soudů, které v této věci prvně přihlížejí k rozhodnutí Evrop
ského soudu pro lidská práva.
V únoru média informovala o tom, že ministr zdravotnictví Heger
plánuje posílit pravomoci porodních asistentek v systému mateřské
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a porodní péče s ohledem na jejich ekonomickou efektivitu. Z me
zinárodních studií je známo, že kontinuální péče porodní asistentky
u nízkorizikové skupiny těhotných a rodiček je levnější než primární
péče gynekologů, neboť se pojí s výrazně menším počtem intervencí
do porodního procesu, je srovnatelně bezpečná, a přitom jsou s ní
rodičky zřetelně více spokojeny. Při ministerstvu zdravotnictví tak
vzniká pracovní skupina, která by měla navrhnout, jak po vzoru zá
padních zemí zakomponovat volbu domácích porodů do standard
ního systému porodní péče, a reagovat tak na poptávku některých
českých žen. Zamýšlené návrhy posílit pravomoci porodních asis
tentek tak, aby mohly plně poskytovat péči při porodech u níz
korizikových skupin žen, se zdá být promyšlenější a systémovější al
ternativou, než jakou by bylo plošné rušení malých porodnic. Teď už
jde jen o to, zda se ji v českém prostředí opravdu podaří realizovat.
Ema Hrešanová
Autorka je socioložka, dlouhodobě se zabývá výzkumem
porodnictví. Pracuje na katedře sociologie FF ZČU.

Na slovicko...
Krásný nenormální porod
Tak už to mám za sebou. Po osmi měsících těhotenství, třiceti
dvou hodinách předporodního kurzu a nekonečných debatách
o důležitosti přirozeného porodu přišel na svět císařským řezem v epi
durálním umrtvení 2,5kilový Emil. Stalo se tak ve 13:20, připadalo mi
to jako čas z jízdního řádu, čas pro odjezd autobusu.
Císařský řez – porodní plán, který jsme si ostatně ani nestihli
připravit, vzal za své. Všechen nácvik správného dýchání, porod
ních poloh či masáž hráze byly k ničemu. Moje přání, jako minimum
lékařských zásahů, intenzivní kontakt s dítětem hned po porodu,
ošetření dítěte na mém těle, dotepání pupečníku a mnoho dalšího, se
nesplnila. Namísto toho nastoupil sterilní operační sál, zástup lékařek
a sester s arzenálem přístrojů a farmakologických dryáků, spinální
anestezie, skalpely, roušky, chlad a ostré studené světlo. Emila jsem
nejdřív uslyšela křičet, pak mi ho na chvíli ukázaly zabaleného do
peřinky, nechaly mě k němu přičichnout a pak ho odnesly a uviděla
jsem ho až další den. Přesto byl ten porod krásný.
Nenastalo totiž ani to, čeho jsem se bála nejvíc, tj. že dojde ke
konfliktům se zdravotníky, že mě nebudou respektovat, že budu mít
pocit, že se mě snaží nějak obelstít, jen aby si mohli udělat všechno
po svém, bez ohledu na má přání a potřeby. Přístup lékařek (opravdu
jsem se setkávala výhradně se ženami), porodních asistentek a sester
byl však skvělý. Paní doktorka Hodická, která o mě pečovala už před
porodem, mi velmi srozumitelně a s pochopením, že se mi do toho
vůbec nechce, vysvětlila, proč je porod císařským řezem potřeba a proč
je třeba k němu přistoupit o měsíc dřív, než se měl Emil původně naro
dit. Vrchní porodní asistentka paní Kameníková za mnou přišla ještě
před zákrokem a důkladně se mnou probrala moje obavy, že nebudu
po císaři kojit. Než jsem vyjela na porodní sál, sebejistě a rázně jako
generál prohlásila: „Kojit se bude!“ Po operaci se za mé kojení velmi
angažovala bez ohledu na hranice oddělení, tedy i navzdory jisté
nechuti sester z pooperačního oddělení i z novorozeneckého. Ne že
by snad tyto měly něco proti mému kojení, ale jejich cíl byl jiný – na
pooperačním měly za úkol vzkřísit mě po operaci, na novorozenec
kém měly dbát na Emilův blahobyt, a proto se jim nápad převážet mě
anebo Emila po chladných chodbách porodnice příliš nezdál. Epidurál
mi zaváděla paní primářka „Bobeček“ (její jméno si nepamatuju, ale
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takto ona oslovuje své pacientky: „Tak jak, bobečku?“), která mě trochu
vyváděla z míry plynulým přecházením z tykání do vykání. Při zákroku
mě držela za ruku a hladila, což bylo velmi uklidňující. Po přestěhování
na oddělení šestinedělí, kdy jsem se pokoušela o kojení, ale moc jistá
jsem si nebyla, mě povzbudila dětská sestra paní Svítilová, která nijak
netrvala na příkrmech a podporovala mě v kojicích pokusech, i když
Emil nezačne hned přibírat. Obdivovala jsem i (asi) ukrajinskou paní
uklízečku, která byla ochotná přijít asi pětkrát pro snídaňový hrnek
a pokaždé, když viděla, že jsem zase ještě svou bílou kávu nedopila,
řekla s klidem: „To nevadí, přijdu později.“
Je trochu paradoxní, že z mých kamarádek z předporodního kurzu
jsem jediná já rodila obávaným císařským řezem, ale přitom jsem
byla s porodem nejspokojenější. Kdyby na šestinedělí nebylo namís
to postele Záhořovo lože, skoro by se mi z porodnice ani nechtělo.
Měla jsem taky nejméně problémů s kojením (respektive žádné pro
blémy ani nenastaly) a první týdny Emilova života jsem se nemusela
vyrovnávat s hroznými vzpomínkami na porod a spekulacemi o tom,
co všechno mohlo být jinak, kdyby…
Tento text nemá být reklamou na císařský řez, ale chtěla jsem
v debatě o porodech a českém porodnictví taky připomenout, že
v porodnicích se nalézá celá řada skvělých profesionálek, které od
vedou nejen dobrou práci, ale jsou schopny těhotné a rodící ženy
respektovat, pomoci jim a přitom být velmi milé a lidské a mnohdy
i vtipné. Jistě že jsem potkala i pár těch méně milých, ale ty naštěstí
neovládly situaci.
Na chodbě oddělení šestinedělí v porodnici na Obilním trhu
visí mnoho dopisů, které začínají slovy: „Chtěla bych touto cestou
poděkovat…“ My, intelektuálky, nerady takové klišé, ale asi mi na
konec nic jiného nezbývá. Takže: Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem, které způsobily, že
můj nenormální porod byl krásný.

Lucie Jarkovská
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PROSTITUCE – CO S NÍ?
V současné době neexistuje v České republice celonárodní
právní úprava prostituce. Pouze některé lokální samosprávy se
snaží prostituci regulovat pomocí vyhlášek, které mají represivní charakter ve vztahu k osobám poskytujícím sexuální
služby za úplatu, a to zejména v případě pouliční prostituce.
Taktéž všechny dosavadní návrhy zákona na regulaci prostituce
jsou k osobám poskytujícím sexuální služby za úplatu značně
represivní. Tyto návrhy sledují především hledisko veřejného
pořádku, morální a zdravotní hledisko, postrádají rozměr genderové rovnosti a neberou ohled na práva, postavení a blaho
osob poskytujících komerční sexuální služby.
Přestože v České republice vznikají návrhy na celonárodní úpravu
prostituce, neproběhla zde k fenoménu prostituce komplexnější
diskuze. Cílem projektu „Zvy
šování povědomí o právech osob
zabývajících se prostitucí v České
republice“ bylo otevřít takovou
diskuzi a představit různé femi
nistické přístupy k fenoménu
prostituce a jeho řešení. Projekt
realizovalo Centrum ProEqua
lity při Otevřené společnosti,
o. p. s., ve spolupráci s FriedrichEbert-Stiftung e. V., zastoupením
v České republice. V rámci tohoto
projektu vznikla také publikace Co
s prostitucí? Veřejné politiky a práva
osob v prostituci, která vychází na
jaře 2012 v nakladatelství SLON.
Kniha mapuje a analyzuje právní
úpravy prostituce v České repub
lice a v jiných zemích EU; zkou
má způsoby, jimiž veřejnoprávní
aktéři a aktérky i experti a ex
pertky pojímají prostituci; dále
se věnuje feministickým koncep
tualizacím fenoménu prostituce;
a v neposlední řadě se zabývá
reprezentací prostituce v českých
médiích; obsahuje též zkušenosti
pracovnic a pracovníků nevlád
ních organizací zaměřujících se na
oblast prostituce.
Dva feministické přístupy
k prostituci
Feministický diskurz ohledně
prostituce nepředstavuje jed
notný názorový proud a mezi jed
notlivými přístupy se vedou po
larizující, a někdy až nesmiřitelné
debaty.
Přínos
připravované
publikace Co s prostitucí? Veřejné
politiky a práva osob v prostituci spočívá na široké názorové
pluralitě autorského týmu a kri
tické diskuzi jednotlivých přístupů.
V debatě o prostituci se proti
sobě nejčastěji staví dva feminis

tické přístupy – sexuální práce versus násilí páchané na ženách; tato
polarizace je do jisté míry zjednodušením široké ideové feministické
debaty o prostituci. K pozici sexuální práce se hlásí například Gayle
Rubin, která kritizovala převládající feministické chápání sexuality
jako normativní, reaktivní a nepřátelské k odlišným sexualitám. De
bata, která se z počátku týkala hlavně otázky pornografie, se po
sléze rozšířila i na otázku prostituce. Obhájkyně a obhájci deklarující
pozici sexuální práce zdůrazňují autonomii, volbu a sebeurčení osob
poskytujících komerční sexuální služby. Sexuální služby nepovažují
za inherentně problematické, z jejich pohledu spočívá problém ze
jména ve stigmatizaci sexuálních pracujících a v (pracovních) pod
mínkách, za nichž služby poskytují. Prosazují uznání poskytování
sexuálních služeb za úplatu za legitimní výdělečnou činnost, pokud
se jedná o konsenzuální akt mezi dospělými lidmi. Podobně jako za

(zdroj: Elkinsphotos Gallery)
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stánci a zastánkyně druhé, abolicionistické pozice se velmi kriticky
vymezují vůči nucenému poskytování sexuálních služeb a pou
kazují na zranitelnost a marginalizaci osob poskytujících sexuální
služby za úplatu. Jsou si vědomi skutečnosti, že vztahy mezi sexuál
ními pracujícími a jejich klientelou mají mnohdy velmi asymetrický
charakter. Od uznání poskytování sexuálních služeb jako legitimní
výdělečné činnosti si též slibují posílení postavení sexuálních pracu
jících a snížení jejich marginalizace.
Pozici, která vnímá prostituci jako formu násilí páchaného na
ženách, zastávají zejména feministky inspirované argumenty Cath
arine MacKinnon. V tomto feministickém diskurzu je prostituce
viděna jako důsledek patriarchálního společenského řádu, v němž
si muži přivlastňují právo na sex se ženami a společenské klima
a ekonomický systém jim toto jednání umožňuje. Problém prosti
tuce tak podle nich spočívá už v poptávce mužů po prostituci. Tato
pozice nepracuje s pojmem „sexuální služba“, neboť osoby v prosti
tuci prodávají samy sebe a podstata této činnosti je pro ně škodlivá.
Navíc, četné studie o prostituci dokládají výskyt násilí cíleného na
prostituované osoby. Tento proud feminismu zpochybňuje rozlišení
nedobrovolné a dobrovolné prostituce a koncepčně neodděluje
prostituci od obchodování s lidmi. Není totiž náhodou, že drtivá
většina prostituovaných žen jsou osoby bez prostředků a možnosti
skutečné volby. Zastánci a zastánkyně této pozice doufají ve
vymýcení prostituce pomocí opatření tlumících poptávku a/nebo
odstraňujících patriarchální podřízenost žen.
Feministické přístupy v praxi
V roce 1999 kriminalizovalo Švédsko, jako první země na světě,
poptávku po sexuálních službách, a tím realizovalo radikálně femi
nistický přístup k prostituci. Zákon, výsledek mnohaletých diskuzí
iniciovaných v 70. letech, deklaruje neslučitelnost prostituce s vizí
sociální a genderové rovnosti. Smyslem zákona není trestat osoby ve
znevýhodněné situaci, tzv. osoby v prostituci, ale naopak pomáhat
jim se z prostituce dostat. Zákon se odvolává na ochranu lidských
práv, důstojné zacházení a práva na tělesnou integritu a život
bez násilí. Zákaz koupě sexuálních služeb je jen jedním z mnoha
opatření na potírání prostituce. Národní akční plán definuje celou
řadu sociálních preventivních a podpůrných služeb, zaměřených
především na ukončení poskytování sexuálních služeb, snižování
poptávky po sexuálních službách a minimalizování zdravotních
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rizik pro osoby v prostituci. Po Švédsku přijalo tento způsob řešení
prostituce také Norsko, Island, Irsko a v částečné podobě i Finsko.
V roce 2000 otevřela nizozemská vláda cestu k legalizaci pros
tituce, a tím se Nizozemí přidalo na opačnou stranu názorového
spektra, která vnímá prostituci jako sexuální práci. Diskuzím o re
gulaci prostituce, jež byly úzce propojeny s diskuzí o nelegální
migraci a obchodování s lidmi, dominoval diskurz sexuální práce,
zákonodárci však připustili, že jde o „zvláštní povolání“. Podrob
nosti regulace prostituce jsou ponechány na rozhodnutí místních
samosprávných orgánů. Některé schválily místní předpisy, které
plně legalizují sexuální práci jako výdělečnou činnost s příslušnou
registrací, zdaněním a sociálními dávkami. Záměrem nizozemského
legalizačního režimu bylo snížení trestné činnosti související s pros
titucí (nucená prostituce, prostituce migrantek a migrantů bez legál
ního statusu, organizovaný zločin, dětská prostituce a obchodování
s lidmi). Cílem zákona byla také účinnější kontrola a regulace or
ganizace dobrovolné prostituce se záměrem zlepšit ochranu lid
ských práv, zdraví, bezpečnosti a pracovních podmínek sexuálních
pracovnic a pracovníků. Dále měl legalizační režim zmírnit sociální
vyloučení a stigmatizaci spojenou s prostitucí. Kromě Nizozemska
legalizovaly prostituci jako formu výdělečné práce části Německa
a Rakouska.
Pár poznámek na závěr
Ačkoli autorky textu zastávají různé pozice v přístupu k prostituci,
vidí společně riziko v tom, že se v České republice diskuze o prosti
tuci zaměřuje pouze na právní úpravu a restriktivní kontrolu osob
v prostituci. Jak ukazuje příklad Švédska a Nizozemska, veřejné poli
tiky regulující prostituci musí mít celostní přístup zohledňující také
průvodní jevy, jako je migrace a obchod s lidmi. Současně si záko
nodárci musejí uvědomit, jaké normativní dopady případné poli
tiky budou mít. Do připravovaného zákona by se měly promítnout
otázky lidských práv pro osoby v prostituci a také problematizovat
a zviditelnit role kupujících. Veřejná debata by neměla být zužována
na otázky morálky, veřejného pořádku či případných ekonomických
výnosů.
V případě legalizace prostituce je zásadním krokem destigma
tizace a posilování sebevědomí osob poskytujících sexuální služby
za úplatu a jejich postavení ve společnosti. Destigmatizace by měla
probíhat jak na celospolečenské úrovni, formou veřejné diskuze
a edukace, tak na úrovni individuální, formou různých podpůrných
programů pro osoby poskytující sexuální služby za úplatu. Jak totiž
ukazují zkušenosti ze zahraničí, samotná legalizace prostituce neve
de ke kýženým výsledkům, pokud se nepracuje s destigmatizací
osob v prostituci a aplikují se pouze restriktivní předpisy. (Například
pokud by vstoupil v platnost návrh zákona o regulaci prostituce,
který vypracovalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy v roce 2011,
hrozily by osobám poskytujícím komerční sexuální služby tvrdší
tresty než dosud.)
V případě kriminalizace poptávky je důležité, aby toto právní
opatření bylo doprovázeno baterií podpůrných a sociálních služeb
pro odchod z prostituce a také snižováním poptávky. Takové právní
opatření dále vyžaduje zásadní přesměrování práce policie a jus
tice. I v tomto modelu je riziko, že sociální práce přispívá ke stigma
tizaci osob v prostituci a k udržování heteronormativního vnímání
prostituce. Není však rozporu v tom, aby sociální práce fungovala
současně jako facilitátor změny a zároveň respektovala volbu dané
osoby, i když nenastane žádná změna.
Dita Jahodová & Tereza Wennerholm Čáslavská
Dita Jahodová pracuje jako koordinátorka Centra ProEquality při
Otevřené společnosti, o. p. s. Vystudovala genderová studia na
FHS UK a pokračuje v doktorském studiu na FSS MU.
Tereza Wennerholm Čáslavská pracuje jako expertka pro belgický
think tank European Social Observatory.
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NENAPADLO MĚ PODÍVAT SE DO ZRCADLA,
A TAK JSEM SI ŠLA KOUPIT PORNO ČASOPIS
Rozhovor s Lenkou Klodovou o umění v 90. letech, nálepce
feministického umění v Česku, inspiraci vlastní každodenností
a tematickém přecházení mezi mateřstvím a pornografií vedla
Kateřina Lišková.

Můj muž taky studoval na umprumce, takže jsme se střídali. Na
přednášce, kde se promítalo a kde bylo šero, tak tam syn spal.
Všichni byli takoví prodětští tenkrát. Ani těm teoretikům nevadil
nějakej křik občas.

Kdy jsi začala uvažovat, že budeš dělat umění? A ptali se tě, co
budeš dělat, až budeš velká?
U mě to byla zčásti protestní akce a zčásti jsem byla motivovaná
lidmi, které jsem potkala. Během studií na gymplu v Ostravě jsem se
skamarádila se skupinou lidí z tzv. neoficiální kultury. To bylo v osm
desátých letech a mně to přišlo
jako ostrůvek svobody. Mně
šly dobře přírodní vědy, ty mě
ohromně bavily, ale perspektiva
nějaké tvůrčí činnosti tam neby
la žádná. Tak jsem se přihlásila
na pajdák, na češtinu-výtvarku.
To se všichni zhrozili, že se zaha
zuju. Ale studovat umění tenkrát
skoro nešlo. Byly jen dvě školy –
akademie a umprumka v Praze,
jinak nikde nic. Ty pajdáky,
češtiny-výtvarky, suplovaly umě
lecké vysoké školství. Taky se
všichni hlásili na ty dvě školy,
odkud je vraceli zase každý rok
zpátky. Už předem jsme měli
od děkana pajdáku v přihlášce
napsáno, že se nedoporučuje
k přijetí.

Odkud se vzali ti skuteční umělci, co tam přišli učit? Kde byli
předtím, co dělali a kde se naučili dělat umění? Přišli ze zahraničí,
nebo tady byli někde schovaní?
Někdo přišel ze zahraničí. Na design přišel Otakar Diblík, designér
slavný z Expa z roku 1958, který emigroval do Itálie. Na sochu přišel
Gebauer, který fungoval na hraně
undergroundu. Profesoři na
akademii i na umprumce se re
krutovali z lidí, kteří byli aktivní
v průběhu 70. a 80. let a byli napůl
v ilegalitě nebo nemohli vystavo
vat. Před změnou režimu se živili
jako kameníci nebo restaurátoři.
A byli v 80. letech nějak napojení na umění na Západě?
Kde se naučili ty jiné postupy,
které už nebyly řemeslo, ale
umění?
Existuje zajímavá knížka Srovnávací studie od Tomáše Pospiszyla,
v které si všímá, že tady paralelně
vznikly úplně stejné věci jako na
Západě, ale neexistovala vzájem
ná komunikace. Bylo spíš
překvapení, že se tady vyvinuly
úplně autonomně, v podstatě na
ostrově, stejné výtvarné postupy.

Co to bylo za skupinu, která
tě inspirovala k umění? Byla
nějak politicky motivovaná?
V Ostravě bylo docela malé kul
Ale v raných 90. letech tady
turní jádro, které se sdružovalo
byla jiná atmosféra…
hlavně kolem literátů, jako
Na škole jsme dělali spoustu
byli bratři Motýlové, Hruškové,
happeningů. Třeba na první kar
Balabánové. Dělaly se bytové
neval jsme na nádvoří umprumky
výstavy a výtvarníci občas pod
zkonstruovali skluzavku, která
nikli nějakou venkovní akci, jako
vedla z druhého patra do ba
třeba výstavu v podchodu. V ta
zénu. Bazén běžně sloužil k mytí
Zvíře ve mně – část 1. Želva. (foto: archiv Lenky Klodové)
kovém hnusném kachlíkovém
sochařských forem, tak jsme ho
nekonečném podchodu. To provokovalo. Pak vznikl Ostravský kaba vynesli ven. Nebo jednu dobu byl ateliér zasypaný pískem, asi tak
ret, kde celá ta scéna hrála. Ostravská kultura pořád stojí na lidech, patnáct centimetrů po celé ploše, a z toho se půl roku dělalo. Vždycky
kteří byli z toho okruhu.
jeden člověk to měl na čtrnáct dní, něco z toho udělal a pak se to
zase přestavělo na něco jiného. V té době taky chodily na školu různé
V roce 69 jsi přešla do Prahy a začala studovat na umprum. nabídky na akce vně školy. Třeba výzdoba Staroměstského náměstí
V čem všem to bylo jiné?
na čarodějnice nebo nabarvení tramvaje pro Občanské fórum, takové
To byla změna na všech frontách. Přišla jsem na vytouženou školu podobné happeningové akce. Ta 90. léta toho byla plná.
a porodila prvního syna skoro ve stejný den. Mezi samýma Pražákama,
kteří byli úplně jako jiný národ.
Kdo zadával takové akce jako třeba výzdobu Staromáku?
To šlo myslím přímo z úřadu. Tenkrát byli jiní lidi i na oficiálních
A jak jsi zvládala s malým dítětem začít studovat školu?
místech. Obměna začala radikálně a chvilku se zdálo, že všechno půjde
Podstatné bylo, že to bylo právě v roce 69. Do školy nastoupil Kurt dělat nějakým jiným, alternativním „nekapitalistickým“ způsobem.
Gebauer, a většina života na umprumce se odehrávala v jeho ateliéru Nebo třeba jsme byli na symposiu ve Škodovce v Plzni, to bylo mys
sochařství. Na vysokou školu konečně přišli učit umělci, kteří měli lím v roce 69 a to bylo jak v ráji. Pod sponzorskými snídaněmi se nám
úplně jiné způsoby. Opustilo se veškeré „tradiční“ řemeslo a začalo se stůl prohýbal, a když jsme potřebovali materiál, tak jsme si chodili po
s projekty, a ty děti tam byly v pohodě. Bylo tam totiž docela dost dětí, výrobní hale a ukazovali, co chceme. Třeba obří plechy. Všechno bylo
jak brali lidi, co se dlouho nemohli dostat.
možný, na co jsme si ukázali, to jsme dostali. To byla taková léta.
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A jací byli lidi na škole? Individualističtí, nebo vznikaly třeba
proto-umělecké skupiny?
Na umprum byl hodně kolektivní duch. Když člověk chtěl udělat
velkou věc, tak mohl počítat s tím, že mu ostatní přijdou poradit a po
moct. Umělecké skupiny jsou až záležitostí pozdější doby.
Jak vnímáš svoje věci, které vznikaly v té době? Jak zpětně
vnímáš svoji diplomku BOŽENA – BOŽE ŽENA?
Pro mě byla podstatná expanze ven ze školy, protože to zname
nalo i expanzi z umění. Z instituce umění. Teď je tendence zase se
trochu vracet, zabývat se těmi našimi institucemi, ale tenkrát bylo
nejzábavnější dělat umění v jiných, divných prostorech a oslovo
vat obyčejné lidi. Za svoje vykročení k samostatné tvorbě považuju
výstavu, kterou jsme udělali se spolužákem Markem Rejentem u nich
v městečku Proseč na Vysočině. Oni tam mají obecní domek, kde
dřív bydlely chudé rodiny a teď tam občas vystavovali dýně, když
se urodily. A my jsme si vymysleli, že uděláme nové umění na téma
venkov. Jednu místnost jsem vyplnila senem, některá stébla byla
vztyčená a rytmicky na to svítilo světlo, takže to vytvářelo nápisy na
zdech – výkřiky ze sena. Potom jsme museli hosty z vesnice výstavou
provádět, dělat průvodce mezi normálním člověkem a výtvarným
uměním. Strašně jsme se snažili, aby to bylo srozumitelný. Podobným
způsobem vznikla i ta diplomka. Umprumka je barák z národního
obrození, na kterém jsou viněty se jmény obrozeneckých umělců.
Mně přišlo vhodné zakončit hrozně konzervativním tématem, načež
jsem pak zjistila, že Božena Němcová není vůbec konzervativní téma.
To bylo v roce 1997 a teprve začínaly vycházet nějaké její soukromé
písemnosti.
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Takže jsi zjistila, co ona byla za kontroverzní bytost.
Její korespondence ještě nebyla vydaná vůbec, byla jen malinká
knížečka citátů. Taky mi trvalo docela dlouho, než jsem z toho nějak
vybruslila. Začínala jsem kresbami obrovských hlav, takové koule
kamenné s jednoduchými rysy. Představovala jsem si, jak se taková
hlava Boženy Němcové valí lesem a láme stromy anebo je v kuchyni,
kam se nevejde na tom rozbitém nábytku. Výsledný nápad mě pak
napadl v nějakou vteřinu, ten typ nápadu, co se musí strašně dlouho
naklepávat, sbírat materiály a pak se to najednou stane. Dá se to
shrnout do onoho nomen omen.
Vnímala ses tenkrát jako feministická umělkyně?
Ta kamenná hlava ležící uprostřed kuchyně, to byl skoro můj auto
portrét. Měla jsem trošku temnej pocit v té době, myslela jsem si, že
to je konec, že tohle se nedá úplně zvládnout. Připadalo mi, že její
osobní zápisky se mnou souzní. Označení feministická umělkyně
jsem si přečetla až v nějakém článku o sobě v roce 2000 v souvislosti
s výstavou ve Špálově galerii, kde jsem měla malované porňáky.
A co sis myslela, když sis to přečetla?
Asi jsem nevěděla, co to znamená. Martina Pachmanová ještě stu
dovala a v podstatě žádný zdroj na umprumce nebyl, ani slovo.
A dneska, kdyby tě někdo takhle tituloval? Nebo tituluješ se
takhle sama?
To je taková omletá historie (smích). Dalo by se to shrnout takovým
bonmotem, že člověk normálně žije a tvoří a vedle něj se jako červená
nit táhne snaha o pojmenování. Přijde mi, že právě moje profesní

(foto: archiv Lenky Klodové)
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(foto: archiv Lenky Klodové)

historie je souběžná s historií nějakého pojmu, nějaké snahy o po
jmenování, která se taky vyvíjí. Že je to historie termínu feministické
umění, ženské umění až po ten gender. A musím říct, že až ten gen
der mě uklidňuje, že je to pojem, se kterým už problém nemám.

nismu, jaký to vzbudilo tady, na východ od našich hranic už nebyl.
Slovenským umělkyním to takový problém nedělalo a polským už
vůbec ne. Nevím, jestli to braly jako nějakou vstupenku na Západ, kde
byl zájem o feminismus mnohem větší.

A čím tě uklidňuje?
Už je pro mě dost široký. Nevylučuje, nevyvolává jednoduché
antagonismy. Protože jinak ty dotazy, jestli se člověk cítí jako femi
nistická umělkyně nebo jestli dělá ženské umění, to je pro toho
člověka, kterej to mačká ze sebe, kterej to žije, to je trochu jako
červenej hadr. V 90. letech byla strašná vlna odporu, k termínu fe
ministická umělkyně se nepřihlásil vůbec nikdo. Naše generace je
tím známá. My jsme to shrnuly na výstavě „Pět žen, pět otázek“,
kterou kurátorovala Pavlína Morganová. Sešly jsme se v kavárně
a všechny umělkyně tam přišly s tím, že nechtějí být na ženské
výstavě. A to nás zaujalo a udělaly jsme na to téma výstavu. Sep
saly jsme pět otázek, které často dostáváme, jako třeba: jak by měla
vypadat správná ženská výstava, proč neexistují ženské umělecké
skupiny nebo zúčastnil by ses ženské umělecké výstavy, kdybys byl
žena? A položily jsme je umělcům, o kterých jsme si myslely, že jsou
spíš takoví ti testosteronoví muži.

Jak jsi přišla na ten nápad s pornem?
To souviselo s mým mateřstvím. Když jsme dělali tu vesnickou
výstavu, tak jsme potřebovali mořskou pannu. A hledal se obraz nahé
ženy, podle kterého to nakreslit. Mě vůbec nenapadlo se na sebe
podívat do zrcadla, taková jsem byla stydlivka, tak jsem šla místo
toho do trafiky a koupila si Leo. A hrozně mě to zaujalo. Jednak mi
přišlo, že tam žádnou ženskou nevidím, že to vypadá úplně jinak, než
jak jsem si představovala, že vypadají ženy.
To Leo je dost zajímavý materiál. Na začátku 90. let je všechno home
made, domácí český holky v obývácích ještě s trvalou, úplně stejný
design jako za komoušů, špatné fotky, špatná grafika. Je tam třeba
inzerát hledající modelky, kde se nabízí deset tisíc korun. Dneska je
to možná pár stovek. Je vidět, že existovalo povědomí, že se musí
přestoupit nějaká hranice, a proto je to drahý.

S kým jsi mluvila ty?
Měla jsem Davida Černého. Bavil se se mnou ochotně. I když měl
nejdřív takovou poznámku, jestli jsem na tom už tak špatně, že mu
sím dělat tohle. Ale zase to je vývoj, teď už je úplně v pohodě dělat
ženskou výstavu.
Co myslíš, že se změnilo? Už to není ničím zajímavý?
To je jako se vším. Nejdřív je to něco strašnýho, co tě šokuje a hrozně
zaujme, ale pak se děje pořád to samé, jenom to sklouzne do zvyku,
do nějakého středu. Navíc se ukázalo, že se svět nezboří. Když se
zpětně dívám na 90. léta, zdá se mi, že coby české umělkyně jsme
byly asi až moc namyšlené. Takový odpor proti přihlášení se k femi

A potom od porna zpátky k mateřství?
No, ono to jde jaksi souběžně pořád. Porno je u mě vázané na
akademickou linku. Na FaVU vedu kurz porno studií, kde učím, jak
pracovat s vizuálním materiálem, kterého je ve veřejném prostoru
moc. Jde o to, ukázat, jaké má tenhle materiál historické kořeny, že
je všude, a tu všudypřítomnost neignorovat a nepopírat. Je to taková
obrana proti černé magii. Studující třeba měli najít obrázek, který je
uráží, a vysvětlit proč. Nebo navrhnout obálku erotického časopisu
pro a) mladou, bohatou, vzdělanou ženu, b) chudou, vzdělanou
ženu atd. Nebo vytvořit slovník sprostých slov malovaný, navrhnout
erotické hračky. Taky jsme zkoušeli cvičení o nahotě, která spočívala
v tom, sundat si nějakou jednu věc, většinou to byla ponožka nebo
šála, ale různými způsoby. Taková hravá variace na téma nahá žena
oděná v umění neboli materie oděná v ducha (smích).
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TĚHOTNICE
Zakažme domácí porody! Zakažme domácí menstruaci! Zakažme domácí sex! Ke všem procesům souvisejícím s reprodukcí musí
od nynějška docházet v hygienických podmínkách těhotnic a zcela pod lékařskou kontrolou.
K vytvoření subverzivního uměleckého projektu nás inspirovala kauza s porodní asistentkou Königsmarkovou. Chtěli jsme kriticky re
flektovat nejen české porodnictví, ale i problematiku dominantního medicínského diskurzu obecně. Vytvořili jsme webové stránky fiktivní
Iniciativy reprodukčního zdraví (http://reprodukce.tumblr.com/), která bojuje za „zlepšení podmínek“ v oblasti reprodukce.
Postupovali jsme tak, že jsme současné požadavky na omezení domácích porodů dotáhli do absurdních důsledků. Jelikož těhotenství
přináší ženě různá omezení a její nepříznivý fyzický nebo psychický stav by mohl uškodit dosud nenarozenému plodu, přišli jsme s kon
ceptem „těhotnic“, kde by ženy přečkávaly toto období. Byly by udržovány v konstantním blahu a pohodě, což by umožňovaly cenzurované
televizní stanice a internet. K pohybu by těhotné ženy používaly speciální chodítka, která připomínají chodítka pro staré osoby. Dále jsme
pokračovali k samotnému počátku těhotenství, to jest početí. Jelikož tato činnost momentálně probíhá mimo dohled lékařské moci, ro
zhodli jsme se ji také přesunout do nemocničního prostředí. Součástí našeho konceptu jsou speciální křesla pro početí. Několik párů,
oddělených plentami, by plodilo děti ve stejném sále, podobně jako tomu je na porodnických sálech. Na závěr jsme se rozhodli požadovat
i konec domácí menstruace, která rovněž způsobuje ženám nepříjemné stavy, a proto by měla probíhat v nemocnici.
Projekt prozkoumává otázky soukromí a intimity, dohledu a svobodné volby, nemoci a zdraví v kontextu reprodukčních procesů. For
mulovali jsme absurdní požadavky – které jsou přitažené za vlasy, a přitom stále působí uvěřitelně. Celkový koncept je laděn co nejvíce
medicínsky – ať už barvou, připomínající nemocniční zelenou, nebo zobrazením porodů tak, aby co nejvíce připomínaly operaci.

Ela Cejnarová a Lenka Marečková studují na FSS MU.
Petr Hájek je studentem FF MU.
Zuzana Kleinerová studuje na Fakultě výtvarných umění (FaVU).
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MUSEL BYCH SI KOUPIT
VYBRÁTOR
Lucie Jarkovská + 6.B
Divíte se, odkdy je vybrátor ve vyjmenovaných slovech? On tam
není, ani to není předpona vy-/vý-, to jsme se jen zeptaly dětí
v šesté třídě jedné brněnské školy, co by v jejich životech bylo jinak, kdyby se narodili v kůži opačného pohlaví. Odpovídaly bez
ohledu na pravopis, pravidla genderu však již znají, jako když
bičem mrská.
Jinak by bylo úplně všechno. Dvanáctiletá Soňa to vidí následovně:
„Zezačátku bych dostala jiné jméno. Jmenovala bych se:……Novotný.
Dostala bych místo panenek autíčka. Měla bych: jiný vlasy, oči, povahu,
hlas, slušnost, oblečení, věci, neslušnost, orgány. Vymíšlela bych různé
naschváli. Hůř bych se učila. Dostávala bych horší známky. V budoucnosti
bych měla manželku a ne manžela. Měla bych jinou práci. Práci pro muže
a ne pro ženu. Poslouchala bych spíš drsňáckou hudbu.”
Její spolužačka Zuzka to vidí podobně: „Kdybych byla kluk, tak bych
asi chodila na nějaký klučičí sport, měla bych jiný jméno a asi bych
neměla moc dobrý známky. Byla bych bratr od mé sestry. Když jsem byla
malá, asi bych měla jiný hračky. A možná bych měla hodně poznámek,
kdybych byla kluk.“
Některé holky by byly v klučičí roli mnohem lepšími kluky, než jsou
jejich spolužáci, a byly by hodnější na holky, třeba Alice: „Musela bych
balit holky. Neměla bych menstruaci. Měla bych jiný kamarády co mám
teď. Neotěhotněla bych. Měla bych ráda auta. Nedělala bych nic holkám
co dělají teď např. (házení koulí, pomlouvání, posmívání atd. škrcení jak
Kubát). Nedělala bych machra, jak kluci dělají.“
Magda zase ví, že kluci to mají prostě lepší: „Že bych jsem dostala
jméno RICHARD. Že by jsem pomlouvala s klukama holky a kamarádila
jsem se s klukama víc a líb by jsem se učila. Měla by jsem hezčí věci a byla
by jsem starší o pět let než teď měla by jsem větší pokoj. V budoucnosti by
jsem byla veterinář nebo doktor. NO PROSTĚ BY TO BYLO LEPŠÍ NEŽ TEĎ
ASPOŇ SI TO MYSLÍM!“
Možná vás to překvapí, možná ne, ale jsou i holky, které si myslí, že by
se toho zas tak moc změnit nemuselo, protože už jako holky mají chutě
a sny, jaké by klidně mohli mít i kluci, třeba být kovářem jako Emílie:
„Kdybych byla kluk jmenovala bych se Jakub. Dostávala bych jiné hračky
např. autíčka. Nevím jestli bych se dobře učila, ale ani nevím, jestli bych
měla stejné záliby. Když jsem byla malá tak jsem chtěla být kovářem. Já
nevím jakou bych měla povahu, co by mě bavilo. Povolání nevím, co bych
chtěla být. V dětství bych chodila po venku.“
No a kde je ten vybrátor? Erik společně s Bořkem se domnívají, že
právě on je to, co dělá ženu ženou, a proto svorně odpověděli: „Kdybych byl holka, musel bych si koupit vybrátor.“ Jura přistupuje k gen
derovým rolím mnohem upjatěji: „Rozumný bych byl. Nosil bych šaty.
Rodil bych.“ K vážnému zamyšlení o genderových vztazích v naší civili
zaci nás přivádí názor Oldy, který napsal: „Nechal bych se zabít, vyměnit
si mozek do mužského těla a vyčistit si všechny ženský myšlenky.“
Ukázky převzaty z připravované knihy, která vyjde v roce 2012 v na
kladatelství SLON.

46

feministickou optikou

kultura

zensky kolik
LADIES COMPARTMENT
České dráhy jdou do sebe. To, že je ve vla
kových soupravách vyhrazen oddíl pro rodiče
s dětmi nebo pro vozíčkáře, už považujeme
za standardní. To, že v některých krajích se
ve vlacích zavádějí tzv. tiché oddíly, kde je
zakázáno telefonovat či dokonce mluvit,
můžeme sice považovat za poněkud bizarní,
ale budiž. Avšak to, že nám, ženám, které se
prý necítíme příjemně a bezpečně, když se
musíme mačkat v kupé s cizími muži, začínají
České dráhy nabízet speciální ženská kupé,
je naprostá bomba! Zatím se sice jedná
pouze o expresy a vlaky EuroCity, které míří
do Rakouska, kde už existují soupravy vy
bavené dámskými oddíly několik let, dále do
Německa a na Slovensko, ale když se jejich
používání osvědčí, jistě přibydou i v jiných,
méně luxusních spojích. Jen tak na okraj –
speciální ženské vagóny jsou běžné v řadě
muslimských zemí, ovšem s tou podmínkou,
že ženy mají naopak zákaz vstupu do vozů
s mužskými cestujícími. V křesťanském Česku
budeme pochopitelně benevolentnější.
Pokud žena projeví zájem cestovat i nadále
společně s muži, nikdo jí v tom nejspíš nebude
bránit. Nejvíce jásat však mohou ty z nás, které
to máme se sexuální orientací trochu jinak
a na něž České dráhy víceméně zapomněly.
Kupé označené piktogramem vyjadřujícím,
že oddíl je určen pouze pro cestující ženského
pohlaví (Ladies compartment či Damenabteil),
můžeme vnímat jako potenciální „seznamku
na kolečkách“, případně jako jakýsi pohyblivý
a stále se obměňující „harém“, byť většinou jen
ve svých nikterak cudných představách. Do
hlavy ale jedna druhé nevidíme, takže zřejmě
nehrozí, že některá z ostatních dam poběží
za průvodčím, aby onu „jinačí“ spolucestu
jící vykázal mezi muže, neb se ve své fantazii
oddává podobným „prasárnám“. Takže než
Dráhy domyslí tento svůj báječný nápad do
důsledků a než budou ochotny investovat do
mozkových skenerů (všechno je dnes možné!),
které budou snímat, na co že to v kupé nabi
tém ženskou energií myslíme, a přenášet tyto
impulsy do nějakého centrálního počítače,
kde se v náš neprospěch vyhodnotí, pojďme
tato kupé směle vyhledávat a přetvářet je
k obrazu svému. Ať tak či onak, tam, kde muži
ostrouhají – Unie otců kvůli tomu dokonce
žene České dráhy před soud, neboť kupé pro
dámy považuje za diskriminaci –, budeme
mít my, co si tykáme s jinakostí, každopádně
žně. Přece to znáte: Když se dva hádají, třetí se
směje.

Svatava Antošová
Autorka je spisovatelka,
básnířka a publicistka.
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ŠEST DŮVODŮ, PROČ NEMÍT DĚTI
Děti jsou radost. Jsou vyvrcholením lidské existence a ztělesněním
největšího štěstí. Kdo nemá děti, neví, o čem je život. A kdo děti
nechce, je sobec, který myslí jenom na své pohodlí. Tak proč neskočit
do euforie zvané rodičovství rovnýma nohama? Taky jsem se svým
pochybnostem divila, ale odmítla si připadat jako sobec, který myslí
jenom na své pohodlí. A jak tomu náhoda chtěla, dostala se mi do
ruky knížka Corinne Maier s názvem 40 důvodů, proč nemít děti. On
opravdu existuje někdo, kdo se odváží vyslovit tohle nahlas? Super!
Mít děti znamená podle Corinne elegantně se vyhnout hledání
smyslu života. Pracovat a rozmnožovat se, to je, oč tu běží. Pro ty, kdo
se nechtějí zabývat hlubšími filozofickými otázkami, je prý rodičovství
ideální cestou. Hmm, myšlenky Corinne začínají být zajímavé. A to je
na rozdíl ode mě matkou dvou dětí, takže ví, o čem mluví. Moje argu
menty proti automatickému rodičovství jsou naopak výplodem ne
zralé osobnosti, která ještě nepoznala ten nejsilnější lidský cit. A co že
to je za důvody? Corinne jich uvádí hned 40, ale já je zredukuji na ty
podle mě nejpodstatnější.
S dětmi se člověk vrátí do vlastního dětství. To může někoho rozněžnit,
mě osobně to ale děsí. Muset s potomky absolvovat povinná očkování,
obcházet pořád doktory, psát znovu úkoly? Díky, nechci. Vychovávat
dítě je obrovská zodpovědnost, a navíc piplačka s nejistým výsledkem.
Všichni si určitě představujeme, že naše dítě bude po nás, nebo do
konce ještě chytřejší, nadanější, úspěšnější. Ale co když z vysněného
drobečka vyroste nesympatický, otravný vyvrhel? Mít dítě znamená
rezignovat pár let na jiné součásti života. Konec kavárnám, randění,
sexu, spánku, spontánním akcím a často i chození do práce (ledaže by
byl na scéně velmi aktivní otec či jiná osoba anebo flexibilní pracovní
doba). Přichází řešení zoubků, plínek, správného papání … a plínek,

zoubků, plínek, a potom taky učení na nočníček, později stěžování
si na nedostatek místa ve školkách, nedostatek progresivních
základek … Příchod miminka znamená odchod přátel. Bezdětní,
nebo spíše dětí prostí přátelé, nechtějí donekonečna poslouchat
o zoubkách, plínkách, plodové vodě a včeličkách od paní doktorky.
Jediné, co zbývá, je obklopit se podobně postiženými novopečenými
rodiči, ale v tom případě se s duchaplnou konverzací můžete rozloučit
nadobro. Dítě je ideálním spojencem kapitalismu. Postýlka, vanička,
kočárek, šátek, lahvičky, dudlíčky, botičky, každý měsíc nové šatičky,
plínky, tuna nesmyslných hraček, nosítko, dětský cyklovozík … Mám
pokračovat? Planeta už je stejně přelidněná. A copak to jedno nebo
dvě, které jsou moje, představují takový problém? No…, když je bu
dete vychovávat k ekologické uvědomělosti, nakonec možná ani ne.
Nezbývá než se zaradovat, že dětičky dorazily už i do redakce FEMy.
Nevěříte? Nalistujte si Gender Combat.
Daniela Jungová

Maier, C. 2008. 40 důvodů, proč nemít děti.
Praha, Rybka Publishers.
(zdroj: corinnemaier.blogspot.com)

RODOVÉ ŠTÚDIÁ. SÚČASNÉ DISKUSIE,
PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY
Jedenásť odborníčok v publikácii pripravilo celkovo 23 tematic
kých vstupov do oblasti rodových štúdií – napr. Rodová rovnosť
a médiá, Rodová dimenzia socializácie, Materstvo ako téma femi
nistického skúmania, Gender mainstreaming ako stratégia presad
zovania rodovej rovnosti, „Ženské písanie“ z pohľadu feministickej
literárnej teórie, Queer a podrývanie identity, ale i ďalšie kapitoly
venované mapovaniu dejín feministického myslenia, problému bio
logické vs. kultúrne, téme rodových stereotypov, verejného a privát
neho priestoru, otcovstva, sexuality, sexuálnych a reprodukčných
práv žien, feministickej kritiky vedy, násilia páchaného na ženách,
feministickej reflexie výtvarného umenia.
Hoci autorky štúdií spracúvajú témy každá jedinečným spôso
bom, výsledná publikácia tvorí koherentný celok. Autorský tím sa
so zložitou úlohou, ako dať učebnici ucelenú podobu, v ktorej by
jednotlivé kapitoly a koncepcie navzájom komunikovali, vyrovnal
intertextovými odkazmi. Knihu je možné čítať výberovo, no odkazy
v prípade potreby umožňujú ľahko sa v textoch orientovať, prí
padne sa čitateľsky venovať iba vybraným problémom.
Kniha je na Slovensku prvou pôvodnou (neprekladovou) pub
likáciou, ktorá predstavuje čitateľom a čitateľkám rodové štúdiá

ako akademickú disciplínu. Ašpiruje na to, aby bola vnímaná ako
unikátny odborný počin, ktorý je zrozumiteľný širokej verejnosti.
Lenka Krištofová
Autorka je doktorandka na Katedre filozofie FF UK v Bratislave,
prispieva na blog feministky.sk a vo voľnom čase vyrába
feministické mozaiky.

Kiczková, Z., a Szapuová, M. (eds.). 2011. Rodové
štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy.
Bratislava, Centrum rodových štúdií pri Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského. 510 s.
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RORSCHACH, POTRAT A ALENKA V ŘÍŠI TEXTŮ
Znáte Rorschachův test? To se díváte na inkoustové skvrny,
říkáte, co vám připomínají, a psycholog podle toho rozebere
vaši osobnost. Jedná se o takzvaný asociační test. Tato metoda se dá samozřejmě využít i na jiných věcech než jen inkoustových skvrnách – například se hledají spojitosti a asociace
k různým slovům, jako třeba práce, pohodlí, rodina. Zkuste to
klidně sami. Co vás napadne, když se řekne žena? Nebo třeba
matka?
Pokud si myslíte, že člověk, který ve skvrnách vidí samou krev, násilí
a smrt, je poněkud narušený, nejspíš máte pravdu. Je překvapující,
kolik takových lidí mezi námi je. A nejen to, tito lidé se sdružují
a přinášejí nám ostatním pozoruhodné podněty k přemýšlení. Jed
nou takovou skupinou je občanské sdružení Stop genocidě hlásící
se k hnutí pro-life.
Číst mezi řádky
Pokud odhlédneme od celé debaty ohledně toho, jestli má prav
du pro-life, nebo pro-choice, a zaměříme se na způsob propagace
tohoto konkrétního sdružení, začne nám být něco divné. Když jsem
si přečetla texty dostupné na www.stop
genocide.cz, připlížil se ke mně zvláštně
palčivý pocit, že se Stop genocidě snaží
povědět něco víc, než co je přímo psáno
na jeho stránkách. V té době jsme měly
na vysoké předmět s názvem „kritická
analýza textu“, který nám měl odhalit
záludnosti a taje psaného slova. Tak jsem
využila příležitosti a jala se odhalovat
skrytá poselství sdružení Stop genocidě.
Naše společná cesta začíná hledáním
„jmenovatele“. Tedy toho, co prostupuje
celý řešený problém a v nejhojnější míře
se užívá při argumentaci. Nebudete mu
set dlouho přemýšlet a zjistíte, že oním
jmenovatelem je slovo žena. Jak by taky
ne – jedná se o ženin život, ženino tělo,
ženino rozhodnutí, ženina práva. Druhý
krok je jednoduchý: budeme se dívat,
kde, jak, kdy a proč se toto slovo objevuje v textu, jak je používáno,
s čím je spojováno a jaké asociace se k němu vážou. Ano, to je ta
spojitost s Rorschachem. Teď si buď můžete otevřít výše jmenované
stránky, stát se Alenkou v říši textu a sledovat bílého králíka sami,
nebo prostě číst dál.
Vražedné prostředí
Nejprve si asi všimnete zajímavého přístupu k ženě jako
k „prostředí“. V textu sdružení Stop genocidě se totiž dočtete, že
„[d]ítě od početí roste nezávisle na matce, podle svého vnitřního plánu,
který samo od početí realizuje – jediné, co mu matka poskytuje před
narozením, je vhodné prostředí“. Vypadá to, že pod pojmem žena si
tito lidé nepředstavují živého člověka ani vnímající nebo myslící
bytost, ale pouze prostředí, které dítěti určuje hranice a které ho
buď přijme, nebo odsoudí k vyhnanství. Žena v rámci tohoto textu
představuje hybatelku, která na jednu stranu staví své vlastní so
becké zájmy nad zájmy diskriminovaného dítěte, na straně druhé
však nemá žádné sociální ani citové potřeby, protože pro ženu
není nic hezčího než být těhotná a rodit děti. Jinými slovy je nám
tu říkáno, že žena má ráda pohodlnost, nechce se vzdávat své ne
závislosti, a dokonce je natolik zlá, že nechce ze svého těla udělat
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vývojové prostředí. Když budeme ženy představovat jako půdu
vhodnou k zasetí semínek, je jasné, že zmizí otázky ohledně reál
ných problémů žen, jako jsou nedostatečné finanční zázemí, špatný
zdravotní stav, který ohrožuje ženu i dítě, a podobně, nebo ne tolik
viditelná úskalí těhotenství, jako je společensky nepřijatelný věk
matky, nutnost odchodu ze školy či zaměstnání, psychické trauma
po znásilnění a tak dále. Pod pojmem žena si lidé ze Stop genocidě
představují prostředí s legislativně garantovanými právy a svobod
nou vůlí v rozhodování, kdy a jaké dítě si ponechat.
Taková představa není moc příjemná a může vás lehce znervóznit,
přesto je o poznání příjemnější než ta následující. Tady by bylo vhod
né vás upozornit, abyste si udrželi nadhled, jinak nebudete vy běhat
za bílým králíkem, ale on bude lovit vás. Dalším obrázkem za slovem
žena je totiž zločinec. A ne jen tak ledajaký, ale rovnou zločinec
ze svobodné vůle. Protože žena je podle tohoto sdružení jediným
vrahem v historii lidstva, kterému nehrozí žádný trest, ba naopak,
má k tomu všemu ještě požehnání lékařů. A tím výčet samozřejmě
nekončí. Další, ne tak úplně běžnou asociací ke slovu žena je totiž
„soudce i kat“. Opět proto, že žena má právo rozhodovat o cizím (ano
cizím, žena je přece jen to prostředí) životě a smrti a zároveň má
prostředky své rozhod
nutí uskutečnit. Nakonec
nesmí chybět ještě „uzur
pátorka práv“, která bere
dítěti právo nejvyšší, tedy
právo na život. A celé to
završují ženy vražedkyně
faraónských rozměrů, kte
ré vraždí neviňátka.
Pokud si sami pod
„ženou“ představíte ma
minku, kamarádku, rodi
nu, lásku, přátelství, ale
třeba i žárlivost, konku
renci, soupeření, domácí
puťku nebo kariéristku,
nejspíš budete v psycho
(zdroj: http://ordinarypearson.blogspot.com) logické praxi spadat do
škatulky „normální“ či
„běžné“. Co ale říct o osobnosti lidí, kteří při sledování skvrny
připomínající těhulku, myslí na vraždy, genocidu, soudce a katy,
krev, amorálnost a podobné věci? I bez doktorátu z psychologie si
říkám, že tohle nijak veselé živobytí nebude. Na jednu stranu sice
nepředpokládám, že takto krajní představy mají všichni členové
Stop genocidě. Na straně druhé mi však běhá mráz po zádech při
představě, že tam někdo takový být může a že se jistě najde i dost
lidí, kteří nebudou váhat tyto asociace uplatňovat v každodenní
praxi. Konec konců, stačí se podívat na skupinky protestujících před
gynekologickými klinikami s transparenty „Nebuď vrahem!“ v ru
kou. Inu, nejsem psycholožka a nemůžu soudit, jak je to s duševním
stavem těchto lidí (ačkoli na internetu byste se dočetli mnohé). Jen
uvažuji nad tím, že bych si pro příště raději měla dávat pozor na
podobné texty, které nepřipouští jakoukoli alternativu, podsouvají
mi krvavé představy a házejí určitou skupinu lidí do jednoho dost
ošklivého pytle. A co vy, Alenky, budete sledovat bílého králíka,
nebo se jím necháte zakousnout?
Ela Cejnarová
Autorka studuje genderová studia, sociologii a sociální
antropologii na FSS MU.
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SPOŘIT A INVESTOVAT ETICKY?
Velká část z nás má svůj bankovní účet, někdo využívá kontokorenty, aby mohl odjet na lákavou dovolenou, jiní se snaží
prostřednictvím bank spořit. Co ale banky dělají s penězi, které
si u nich uložíme?
Většina velkých bank investuje do zbrojení, tabákového průmyslu,
jaderné energetiky, genového inženýrství, najdou se ale i banky,
které investují do stavby školek. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak
je na tom banka, u které máte svůj účet vy? Jak nedávno upozornil
např. německý časopis pro ženská práva Emma, měly na japonském
energetickém koncernu Tepco, který provozoval jadernou elektrár
nu ve Fukušimě, podíl také německé banky jako Deutsche Bank či
ING Diba Bank, obě se svými odnožemi působícími také v ČR.
V řadě zemí vznikly jako alternativa etické banky, které se prezen
tují tím, že neinvestují do jaderného průmyslu, a podporují ochra
nu životního prostředí, staví zařízení pro znevýhodněné či školky
pro děti a prezentují se co možná transparentně, zatímco většina
velkých bank si nechává to, kam peníze jejich klientů a klientek
plynou, pro sebe. U tzv. etických bank se ale obvykle pořád jedná
o výjimky a o banky s malým obratem ve srovnání s bankovními „ta
houny“. Přesto se ale např. v sousedním Německu ukazuje, že by se
situace mohla v budoucnosti změnit. Počet klientů a klientek těchto
bank se zde totiž zvýšil po neštěstí ve Fukušimě či po vypuknutí
finanční krize.
Existují ovšem také katolické církevní banky, které mohou být
z ženskoprávního pohledu problematické, přestože se prezentují
jako etické. Ty obvykle nevstupují do podnikání, které investuje do
kondomů či jiné antikoncepce.
Ani jiné etické banky ale nejsou bez otazníků. Protože smyslem
banky je dobře investovat, mohou být investice pouze do produkce

biopotravin či solárních elektráren příliš riskantní. I tyto banky tedy
investují např. do automobilového průmyslu, nicméně především
do elektromobilů, a prezentují se dobrými sociálními standardy.
V České republice zatím bohužel etické banky nenajdeme. V Evropě
je v tomto smyslu nejvíce možností ve Velké Británii, Německu, kde
se chystá vznik banky zaměřené přímo na potřeby žen, Švýcarsku či
Lucembursku, možnosti zvolit si etickou banku jsou ale i v soused
ním Polsku, kde existuje banka pro životní prostředí.
Kristýna Pešáková

PŘÍKLADY ETICKÝCH BANK V ZAHRANIČÍ
GLS Bank: www.gls.de (Německo) – investuje např. do stavby
školek či ekologického zemědělství
Banca Etica: www.bancaetica.com (Itálie) – prezentuje se svou
transparentností, klienti a klientky mohou spoluurčovat, do ja
kých projektů jejich prostředky budou putovat
Triodos Bank: www.triodos.be (Velká Británie, Francie, Ni
zozemsko, Španělsko, Německo, Belgie) – podporuje sociální,
ekologické (zejména obnovitelné zdroje energie či ekologické
zemědělství) a kulturní projekty
RSF Social Finance: http://rsfsocialfinance.org (USA) –
zaměřena na tři oblasti: potraviny a zemědělství (udržitelnost
potravin a zemědělství, obzvláště biozemědělství), vzdělání
a umění (např. produkce fairtradeových výrobků), ekologie
(např. ekologické stavební materiály).

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA... BEZ ČŮRÁTKA
Hikerky, skautky, houbařky, běžkařky, milovnice procházek
v lese! Měly jste někdy potřebu vyčůrat se v přírodě? A taky občas
hledáte ten správný strom, nebo spíše široký keř, za který byste se
schovaly, aniž by vás všichni viděli zezadu? Jak praktické by bylo
vykonat malou potřebu vestoje! A zvlášť v zimě, nemuset si sundá
vat všech 96 vrstev a mrznout! Nebo na letním festivalu v odporné
budce, kde není čeho se chytnout, aby si člověk nemusel sedat!
Případně v klubu nebo na sportovním stadionu o přestávce, když
jsou všechny záchody obsazené a už už nakukujete k pánům, jestli
nevidíte volné místo! Pro tyto případy jako když najdete pomůcku,
která asi nemá v češtině oficiální název, ale my v redakci jí pracovně
říkáme čůrátko (anglicky female urination device). Jde o kornoutek
z tvrdého papíru (na jedno použití) nebo antibakteriálního plastu,
jehož širší konec se přikládá k tělu a který je anatomicky tvarován
pro ženy. Jeho používání je snadné, jen chce trochu cviku, což zvládnete například ve sprše. Zajímá-li vás použití v praxi, na YouTube
existuje množství tutoriálů. Koupit se dá na internetu (P-Mate, Go
Girl, Whiz Freedom a další, v ČR třeba Shewee.cz), ale narazila jsem
na něj i v army shopu. Tak hurá ven! A nezapomeňte vyčůrat svoje
jméno do sněhu! (dj)

(foto: Lukáš Sedláček)
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ZELENÝ ZÁVISTÍ
Zahrada nemusí být jen prostorem k oddychu či pěstování zeleniny,
ovoce a květin. Zahrada ve městě může být i místem, které přinese víc
než jen mrkev nebo tulipán.
V několika městech v Česku se začínají objevovat komunitní zahrady,
které chtějí propojit obyvatele v úsilí o kultivaci veřejného prostoru.
Podobné projekty fungují na mnoha místech ve světě. Třeba v New
Yorku začaly takové zahrady vznikat v 70. letech, kdy město trpělo
vážnými finančními potížemi a nebylo schopno se starat o svůj ma
jetek. Celé čtvrtě se propadaly do zmaru, budovy se rozpadaly a nebyl
nikdo, kdo by je zachránil. Skupinky občanských zahradníků a zahrad
nic se ujímaly opuštěných pozemků a začínaly na nich s pěstitelskými
pracemi. Díky jejich práci a péči se zdevastované a nebezpečné město
proměňovalo v kvetoucí a k návštěvě zvoucí.
Komunitní zahrady ve Spojených státech fungují dodnes, jsou ve
společném družstevním vlastnictví těch, kdo se o ně starají, a přístupné
veřejnosti. Na své si přijde každý, ať už máte rádi čerstvou zeleninu, pocit
pospolitosti, nebo se chcete na dlouhé procházce městem posadit a užít
si narušení městského prostoru vpádem (člověkem kultivované) přírody.
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Komunitní prostor, vzniklý původně guerillovým zahradničením, může
být dnes poslední záchranou před megalomanií developerů.
Jeden takový zahradní projekt pojmenovaný „A Lot of Possibilities“
(Mnoho možností nebo taky Pozemek pro různé možnosti) spoluspravuje newyorská feministická umělkyně Anna Lise Jensen. Kromě
sousedské angažovanosti je „její“ zahrada i místem, kde se do veřejného
prostoru dostává umění. A umělecká propojení jsou to často vskutku
kosmopolitní. Pražský umělec Robert Šalanda v newyorské zahradě
„A Lot of Possibilities“ představil svůj projekt „Zelený závistí“ – nápis na
zdi psaný morseovkou. A tento projekt se díky Anně Lise přestěhoval i do
Brna, kde je k vidění na plotě kavárny s příznačným názvem Záhrada.
Člověk, který vejde do Z/zá/ahrady, je překvapený formou, kterou by
tu nečekal. A vzpomíná, co že znamená --.. Možná si vzpomene na …/--/… A abychom nemuseli volat SOS nebo být zelení závistí, rozhlédněme
se kolem sebe, kde by šlo založit komunitní zahradu.
Kateřina Lišková

Instalace uměleckého projektu v kavárně Záhrada. (foto: Kateřina Lišková)

pravni PORADNA
Fema sbírá zkušenosti z praxe zavedených poraden. Dotazy vychází ze skutečných příběhů a dotazů reálných osob,
které se na spolupracující poradny obrátily.
Tentokrát uvádíme modelové příklady z právní poradny občanského sdružení Aperio, jehož posláním je podpora informované
volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Sdružení také usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství
a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.
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ICELANDIC LOVE CORPORATION
Island můžeme vnímat jako zemi zaslíbenou v oblasti skloubení
profese s osobním rodinným životem; poskytuje dostatek
možností, jak se mohou ženy pracovně angažovat, ačkoliv mají
malé dítě, a naopak mužům otcům umožňují větší zapojení
do péče o dítě. Např. určitou fázi rodičovské dovolené může
vyčerpat pouze otec dítěte.
A tak se nám může zdát, že na Islandu mají vše vyřešeno a jakáko
liv „feministická revolta“ je již passé. A proto bych svým textem ráda
představila umělecké uskupení Icelandic Love Corporation (umělkyň
Eirún Sigurðardóttir, Jóní Jónsdóttir a Sigrún Inga Hrólfsdóttir), které
se ve svých performancích nevyhýbají jak feministickým aspektům,
tak širším společenským otázkám.
Nelze říci, že ILC je ryze feministickou skupinou jen proto, že ji díky
přátelství založily ženy, ale je nezpochybnitelné, že jejich tvorba místy
odráží právě feministické názory. Výběrově tak představme některé
z jejich veskrze originálních a energických performancí.
Sjednocujícím motivem všech prací ILC je fascinace kostýmy, které
se nezřídka stávají nezávislými artefakty po jejich samotné prezen
taci. Např. Tent Lady / „Stanová dáma“ z roku 2007 je vlastně červeno-bílá sukně s florálním potiskem, která je ztvárněna jako funkční stan.
Základní ideou je, že svobodná žena má plně moc nad svým tělem
a sama tak rozhoduje, koho z přihlížejících pozve pohostinně dovnitř.
Famózní šaty můžeme také vidět ve WildWomanWoodooGrannyDoilyCrochet... (2006), což bychom mohli volně přeložit jako Divoká
voodoo žena v babičkou uháčkovaných šatech. Tehdy je oslovila
zpěvačka Björk s nabídkou spolupráce na její desce Volta. Společně
pak vytvořily voodoo ženu, která se díky uháčkované masce v neo
nových barvách místy proměňuje v podivné stvoření s ptačími rysy.
Mimochodem, vyjádření s využitím háčkovacích technik není na
hodilé. Není důležité, že jde o ruční práci, jíž se po staletí věnovaly
právě ženy, spíš jde o vyzdvižení bohaté islandské tradice. Umělkyně
o háčkování mluví jako o vysoce kreativním a organickém aktu.
Myšlenkově se tak posunují k přírodě, která je na Islandu velmi silným
inspiračním zdrojem.
Např. při performanci Where Do We Go From Here? / „Odkud a kam
jdeme?“ (2001) se autorky zahalily celé do peřin, aby se z bezpečí
domu-civilizace vydaly odhodlaně do strašidelné lávové pustiny.
V kruté zimě se zádumčivým výrazem objevovaly svět. Jejich síla
a přílišná zvědavost je ale vrhla z útesů dolů. A tak se z vzezření „el
fek“ proměnily v uvízlé velryby, které nakonec objevil a zachránil pes.

Invasion – Expansion / Invaze – Expanze (2000)

Nepřeberná islandská scenérie nám ukazuje svou kreativní i destruk
tivní tvář. Ostatně právě na Islandu si nespoutaná příroda podrobuje
člověka, nikoli naopak.
Pro performance ILC je též charakteristická určitá expresivnost
a teatralita, která přirozeně zesiluje účinek akcí. V počinu Dynasty /
/„Dynastie“ (2007) se přiklonily k ekologickým otázkám – v převleku
za nastrojené městské paničky z luxusních příbytků upozorňují na
globální oteplování a marnotratnost společnosti. V přepychových
kožiších a špercích se vydávají na poslední místo zasněžené kra
jiny. Místo potřebných věcí táhnou do islandské divočiny golfové
hole, mobilní telefony nebo notebooky. V poslední zimě pak u ohně
zpívají, háčkují, připravují ryby k jídlu nebo střílejí ptáky. Později, když
se oteplí, pouze sundají kožichy. Umělkyně rozměr této performance
doplnily i o rituální pohřbení výdobytků techniky, aby znovu upo
zornily, že v přírodě především máme následovat její vlastní zákony.
Živelnost přírody poslouží ILC i k prezentaci ne zrovna pozitivně
hodnocených lidských vlastností. V Invasion – Expansion / Invaze – Expanze (2000) se autorky stylizovaly do podoby mořských racků, kteří
jsou kvůli pojídání mláďat jiných ptáků považováni za tyrany island
ské ornitologické říše. Svým nepříjemným kňouráním tyranizují i lidi.
Pomocí ptačího příběhu chtěly umělkyně upozornit na potenciální
zrádnost korporačních magnátů, čímž se posunuly k politickým otáz
kám.
V nejnovější akci Tight / „Trikot“ (2010) se naopak přiklánějí
k vědeckým prvkům. Pomocí dámských silonek konstruují zvířecí říši
– pavučinu, do níž se začleňují svou metamorfologickou přeměnou
v kokon bource morušového. Skrze dámský doplněk opět vyzdvi
hují jedinečnost a originálnost přírody, kdy mnoho zvířat je schopno
produkce toho, co lidé složitými vědeckými postupy vyrábí.
Ačkoliv se zdá, že veškeré akce ILC se odehrávají ve vážném du
chu, není to pravda. Právě humor, vtip a hýřivá barevná paleta jsou
jejich neodmyslitelnými prvky. Můžete se o tom přesvědčit např.
brouzdáním na jejich oficiálním webu www.ilc.is. ILC se často loučí
slovy „Budoucnost je nádherná a láska a humor zachrání svět“.
Michala Frank Barnová

Where Do We Go From Here? / „Odkud a kam jdeme?“ (2001)
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EXISTUJE QUEER LITERATURA? V ČESKÝCH
UČEBNICÍCH NE.
Ten rozdíl je daný i tím, že u nás nevzniklo tak silné hnutí za lidská
práva jako v Americe v 60. letech, které na přelomu 60. a 70. let do
jisté míry inspirovalo hnutí „gay liberation“ (osvobození). Velký vliv
měly i tzv. stonewallské bouře roku 1969. Řada gayů a leseb se tehdy
radikalizovala a začala vystupovat i politicky – pro ilustraci stačí vzpo
menout film Milk. Co se však dělo na přelomu 60. a 70. let u nás? Po
pokusu o socialismus s lidskou tváří přišly armády Varšavské smlouvy
a pak normalizace.
Dalším důležitým faktem je, že hnutí za lidská práva v Americe bylo
a je spojeno s akademickým světem. Řada angažovaných lidí učila na
univerzitách, proto se témata LGBT hnutí postupně dostala i do aka
demických diskuzí. U nás se toto nestalo ani po roce 1989: neexistuje
tu akademický obor queer studies, queer literatura se učí výjimečně.
Důsledkem je, že u nás je LGBT, nebo chceme-li queer menšina,
společensky téměř neviditelná, nemluví se o ní. Až na několik
výjimek, které spočítáme na prstech jedné ruky, tu nejsou známé
osobnosti, které by otevřeně vystupovaly jako gayové, bisexuálové
a především lesby. Queer osobnosti se neobjevují ani v učebnicích –
o tomto aspektu jejich života se mlčí. Neznamená to ale, že bychom
je v české literatuře nenašli. Jen se na rozdíl od amerických autorů,
například Walta Whitmana, u nichž se queer identita někdy zmiňuje,
běžně studenti neučí, že homoerotické prvky najdeme třeba v díle
Otokara Březiny nebo Jiřího Karáska ze Lvovic. Z nějakých záhadných
důvodů je to tabu.
Sylva Ficová. (foto: archiv autorky)

Sylva Ficová je překladatelka na volné noze. Vystudovala
angličtinu a češtinu na FF MU v Brně, přeložila více než deset
knih, včetně Snoubení nebe a pekla Williama Blakea nebo Ana
tomie kritiky Northropa Fryeho, a specializuje se mimo jiné na
překlady titulků a odborné literatury. Vydala řadu knižních recenzí a článků a několik let působila jako učitelka angličtiny.
Je členkou občanského sdružení PROUD, které usiluje o plné
zrovnoprávnění LGBT komunity. Žije v Brně s dcerou a partnerkou. Rozhovor o queer literatuře, českém literárním kánonu
a knižní politice vedla Pavla Buchtová.
Téměř žádný kurz či učebnice americké literatury se neobejde
bez queer autorů/autorek, neboť se tito spisovatelé stali nepominutelnou součástí literárního kánonu. Mezi nejznámější patří
například Walt Whitman, Henry James, Elizabeth Bishop, Gertrude Stein, Langston Hughes, Tennessee Williams, Allen Ginsberg, Adrienne Rich. Jak je možné, že je jich v americké literatuře
tolik?
Když pominu spornost samotné otázky poměru té či oné menšiny
v literárním kánonu (kolik procent je málo a kolik hodně a proč), je to
vcelku vysvětlitelné. Pokud má člověk v životě určité cesty uzavřené
a má potřebu se realizovat, dělá to v oblastech, kde mu to umožněno
je, tam, kde určitá svoboda existuje – v literatuře, hudbě, výtvarném
umění. Dalším důvodem může být skutečný počet queer lidí. Může
jich být daleko víc, než si myslíme – queer člověka na ulici většinou
nepoznáme, proto ten všeobecný dojem, že jich musí být málo. Ta
odhadovaná čtyři procenta jsou navíc zkreslený údaj vycházející z víc
než půl století starého výzkumu. Co když je jich deset nebo patnáct
procent? Je to ale vůbec důležité?
Ačkoli amerických queer autorek a autorů je dost, a navíc
jsou uznávaní a hojně čtení, v české literatuře o podobných spisovatelích nevím. Čím to je? Neexistují, nebo o jejich sexuální
orientaci nemluvíme?
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Jak se tedy o queer autorech a queer tematice v české literatuře
můžeme dovědět více?
Zrovna vloni vydalo nakladatelství Academia knížku Martina
C. Putny Homosexualita v dějinách české kultury. Ta by mohla
současnou situaci změnit, nebo alespoň ovlivnit a otevřít diskuzi –
aspoň doufám. Jinak zatím probíhá spíš „alternativní osvěta“ v rámci
komunity. Oficiálně jsou queer autoři spíš neviditelní. Ve školách se
stále učí telefonní seznamy, stále se přednáší, kdy a kde se který au
tor narodil, na jaké gymnázium chodil, s kým se kamarádil a podob
né podružnosti, ale jakákoli menšinová témata, jimiž se případně
zabýval, se opomíjejí.
Ve všech oblastech tomu tak ale není. Například v televizi
se queer tematika již občas objevuje. Proč to pořád zůstává
v české literatuře tabu?
Řeknu to naprosto otevřeně: oficiální obraz literatury utvářejí
lidé, které menšinová témata příliš nezajímají. Literární kánon se
nezpochybňuje, nemění, nedoplňuje. Když jsem viděla seznam
doporučené literatury z jednoho brněnského gymnázia, bylo v něm
přes 120 děl, z toho pouhých pět napsala žena, všechny autorky byly
navíc z 19. století. Pokud jsou v české literatuře ještě ve 21. století na
okraji ženy, které představují polovinu populace, co teprve menšiny?
Pokud jde o televizi nebo film, je situace lepší jen zdánlivě, navíc
paradoxně spíš v komerčních stanicích: neumím si například
představit, že by veřejnoprávní ČT zfilmovala román queer autora na
queer téma, jako to už několikrát udělala britská BBC.
Můžeš nám tedy doporučit nějaké současné české queer autory a autorky?
Určitě Svatavu Antošovou, a to jak její poezii, tak i prozaická díla.
Antošová je velmi výrazná autorka, proto se její texty objevují už
i v antologiích. Další nepominutelnou osobností je určitě básník
Jiří Kuběna. Také řada mladých básníků, kteří začali publikovat
v 90. letech, psala nebo píše homoerotickou poezii, například můj
oblíbený zlínský autor Pavel Petr.
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Jmenuješ zejména básníky. Vycházejí i romány?
Queer prózy je méně. Možná je to tím, že její vydání je finančně
náročnější a nakladatelství se bojí riskovat. Trh je malý a zřejmě tu
vládne představa, že český čtenář je konzervativní. V poslední době
ale vydalo nakladatelství LePress zajímavou knížku Jana Folného Od
sebe k sobě (2010) a queer zápletka se objevuje v románu Františky
Jirousové Vyhnanci (2011). Kniha Zlín vloni odvážně vydala zpověď
transsexuálního autora Mikea Perryho Klec pro majáky a několik
knížek vyšlo už v 90. letech – nejzajímavější asi Rok perel Zuzany Brab
cové. Stále ale například chybí autentický román o coming-outu pro
mladé čtenáře, nemluvě o jiných tématech.
Myslíš, že tuto mezeru na trhu může vyplnit překladová literatura?
Poměrně úspěšně ji vyplňuje. Z pozice nakladatelů zřejmě nejde
ani tak o osvětu, jako spíš o to, že překládaní autoři jsou natolik vý
znamní, že se nedají dost dobře pominout. Jejich queer identita je
podružná.
Mohla bys doporučit některé překladové knihy? A které knihy,
dosud nepřeložené, by se podle tebe měly u nás vydat?
Zmíním především tzv. lesbickou literaturu, která je mi bližší. Téměř
povinnou četbou jsou romány Orlando od Virginie Woolfové – jeho
filmová verze se vloni se zpožděním objevila i na festivalu Mezipa
tra – a Studna osamění od Radclyffe Hallové. Studna osamění je snad
první román s nepokrytě lesbickým tématem od autorky, která se
také jako lesba identifikovala. Literárně sice tolik významný není a děj
nakonec samozřejmě špatně končí (jak v té době taky jinak), přesto
byl donedávna dost oblíbený
už proto, že lesbická literatura
u nás dlouho nebyla k sehnání.
Zajímavé je, že čeština byla
překvapivě jedním z prvních
jazyků, do kterého byla Studna
osamění přeložena, a to už před
druhou světovou válkou.
V poslední době pak vyšlo
několik zajímavých děl v na
kladatelství Argo: už v 90. letech
se objevil román Jeanette Win
tersonové Na světě nejsou jen
pomeranče, roku 2001 to byla
Barva nachu Alice Walkerové,
před pár lety vyšla knížka
Špičkou jazyka Sarah Watersové
nebo grafický román Alison
Bechdelové Rodinný ústav. Za
jímavé věci nově vydává i už
zmíněné nakladatelství Kniha
Zlín.
Knih, které by určitě stálo za
to vydat, je ale samozřejmě
daleko víc, jen za poslední rok
se mi vybavují například vzpomínky Jeanette Wintersonové Why Be
Happy When You Can Be Normal nebo román Ellis Averyové o životě
malířky Tamary de Lempicky The Last Nude. Stále nevyšla ani tzv. kla
sická díla lesbické literatury, The Price of Salt Patricie Highsmithové, au
torky románu Talentovaný pan Ripley, Desert of the Heart Jane Ruleové
nebo Rubyfruit Jungle Rity Mae Brownové, nemluvě o současných dí
lech, třeba těch, která získala ocenění Lambda Literary Awards.
Jakou roli hrají knihy v lesbické a gay komunitě? Proč je vydávání queer literatury důležité?
Literatura nabízí LGBT menšině postavy, s nimiž se může identi
fikovat. Dívka, která je zamilovaná do chlapce a chce si přečíst román
o lásce, má nepřeberné množství možností. Chlapci, který řeší, jak
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řekne rodičům, že se mu líbí spolužák, český knižní trh nenabízí prak
ticky nic.
Druhým důvodem pro vydávání queer literatury je skutečnost, že
může mít funkci jakési osvěty pro tzv. většinu. Je nutné, aby věděla,
že LGBT komunita existuje a řeší stejné, podobné, ale i specifické pro
blémy, že svět není jen černobílý a heteronormativní, ale duhový. Gay
synové, lesby dcery i queer vnukové přece mají heterosexuální rodiče
a prarodiče, nežijí ve vzduchoprázdnu.
Zatřetí je vydávání takové literatury důležité i pro samotné autory
a autorky. Ne aby byli zařazeni do nějaké škatulky, ale aby se nemuseli
bát či stydět psát o tom, kdo jsou, jak žijí a kdo jsou jejich partnerky
a partneři. Pokud je navíc autor úspěšný, může se stát jakýmsi vzorem
nebo příkladem. To se ovšem netýká jen literatury, ale i oblasti sportu,
hudby, filmu nebo třeba politiky – podívejme se jen, co dokázala Mar
tina Navrátilová už svou otevřeností, a to dávno před tím, než začala
za práva LGBT komunity bojovat aktivně.
Překládala jsi komiks Lesby k pohledání od Alison Bechdelové.
Jak se ti její knihy líbí?
Měla jsem zatím to štěstí, že jsem překládala jen knížky, které se
mi líbí. Ke komiksovým stripům Alison Bechdelové jsem se dostala
poprvé v polovině 90. let – tehdy jsem ještě nevěděla, že v Americe
vycházejí pravidelně a že jsou dost oblíbené. Jednotlivé díly vychá
zely od 80. let v mnoha časopisech, byly přeloženy do několika jazyků
a vydaly na řadu knih. Sama Bechdelová svůj kreslený seriál označila za
„napůl sloupek psaný na přání čtenářek a napůl nekonečný viktorián
ský román“. Líbí se mi na něm snaha lesby zviditelnit – v prvních pěti
knižních dílech Leseb k pohledání (Dykes to Watch out for) nevystu

(foto: archiv autorky)

pují ani žádní muži – a líčení jejich každodenního života. Najdete
v něm romantické zápletky, povzdechy nezadaných žen, komentáře
k aktuálním událostem, vtipné feministické tirády, útržky debat
o literatuře i o založení rodiny. Každá postava je něčím specifická,
zajímavá a svým způsobem okouzlující: jsou to ženy různého věku,
původu a rozličných zájmů, které se vyvíjejí, mění názory, procházejí
různými vztahy, mají děti. Prostě tak, jak to ve správném seriálu má
být a jak je to v běžném životě. Kresby Alison Bechdelové jsou navíc
výrazné, vtipné a výmluvné i samy o sobě, není proto divu, že zájem
vzbudil i její autobiografický komiks Rodinný ústav (Fun Home) a že
mnozí s napětím čekáme na její „komické drama“ Are You Mother?,
které vyjde letos.
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O VYČERPÁVANÍ JEDNEJ FEMINISTICKEJ IDEY
OBJAVOVANIE VAGÍN
Pred pár rokmi som aj ja objavovala Vagína monológy. Po
večernej prednáške rodových štúdií sme si to spolu s mojou
učiteľkou nasmerovali rovno z univerzity do Zrkadlového hája.
Túto hru tam večer bratislavskému publiku predviedli tri pražské
herečky – Dáša Bláhová, Anna Polívková a Míša Sajlerová. Bol
rok 2003 a bola som druháčka na výške. Nebolo to tak dávno,
čo som si v časopise Aspekt tajne podčiarkovala prvé slovenské
preklady úryvkov z knihy Eve Ensler The Vagina Monologues.
A nie sme časovo ďaleko ani od jednej z mojich prvých skúse
ností s „tým“ slovom.
Teraz som v sále sedela s tou istou učiteľkou, na ktorej seminári
som prvýkrát počula nahlas povedané slovo „vagína“ (nie som si cel
kom istá, či to náhodou nebol expresívnejší výraz; bolo to však určite
v prvom semestri, a som si istá, že keď som „to“ slovo počula z úst do
centky, začervenala som sa). Nikdy nezabudnem na pocit, keď sme na
Vagína monológoch všetky – staré aj mladé – ženy spolu s pražskými
herečkami nahlas kričali slová „kunda!“ a „vagína!“. Bolo to istým spôs
obom rovnako oslobodzujúce ako celé vtedajšie štúdium feminizmu.
Táto milá spomienka z obdobia prvého divadelného zážitku Vagína
monológov má dnes už úplne iný kontext.
Určite aj preto, že vtedy bolo (pre mňa) tabu všeličo, čo ním dnes už
nie je, ale aj preto, že po ôsmych rokoch sme vďaka aktivitám našich
feministických združení oveľa ďalej.
Neplatí už to, čo sa písalo v roku
2003, že Slovensko na túto hru „ešte
nie je pripravené“, a myslím, že ak sme
v niečom ďalej, tak v rokmi získanom
intelektuálnom luxuse a odvahe
obrátiť sa s kritikou aj do vlastných/
/feministických radov. Na túto typi
cky „druhovlnovú“ hru sme nielen
pripravené, ale sme schopné ju aj
poctivo kritizovať.
Navyše, medzičasom sa aj u nás zor
ganizovalo niekoľko príležitostných
čítačiek textov Eve Ensler a Vagína
monológy sa dokonca stali súčasťou
repertoáru jedného z bratislav
ských divadiel.
Anestetický Meteorit
Dalo by sa hovoriť o tom, že En
sler mala Vagína monológy radšej
pomenovať „Vulva monológy“, čo by
asi viacej zodpovedalo ústrednému
motívu hry („Oholiť si vagínu???...
Ehm, ako prosím?“), polemizovať
o tom, že kládla intímne otázky aj
celkom malému dievčatku, ktoré asi
naozaj sotva chápalo, o čom sa hovorí (ako si tým však môžeme byť
isté?), alebo o tom, že pôvodné monológy revidovala pre obvinenia
z obhajovania lesbického znásilnenia (monológ Malá šuška, ktorá
mohla obsahoval vety, ktoré by sa tak dali chápať). Prípadne by sme
mohli povedať, že Ensler týmto dielom ženy esencialisticky redukuje
doslova na vagíny (nie je celkom jasné, prečo podmienkou kastingu je
obsadenie výlučne ženami alebo transgender osobami, ale sú z neho
vylúčení drag queens; Butler by sa asi nepotešila, že rodová polícia
vyhodnotila túto skupinu ako potenciálne nebezpečnú z dôvodu
parodovania ženskosti).
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Možno by ma tieto problematické momenty naozaj trápili, keby
som po zážitku z Vagína monológov v Meteorite nepremýšľala o tom,
ako je možné kompletne vyprázdniť jedno veľké posolstvo, ktoré hra
a kniha majú mať za akýchkoľvek okolností. Anestetizujúci zážitok
z Vagína monológov otvára oveľa závažnejšie otázky než interná femi
nistická debata o pôvodnom texte.
Nepredstavovala som si, že v absolútnom kontraste s pôvodným
silným zážitkom z Vagína monológov z roku 2003 budem po ôsmych
rokoch z rovnakej hry z divadla odchádzať znechutená. Dôvodom
však nie je to, že by Vagína monológy v divadle Meteorit šokovali
svojou otvorenosťou (hoci by si to manažment divadla podľa letákov
evidentne želal), šokovali ma mierou, akou boli negované a účelovo
využité. Desivé na tom je, že podobná vec sa v hlavnom prúde môže
stať akejkoľvek feministickej myšlienke.
Možno by sa jednoducho Vagína monológy nemali hrať v kamen
ných divadlách so zlými herečkami. Hoci netvrdím, že vo Vagína
monológoch potrebujeme Cynthiu Nixon, Susan Sarandon či
Kathy Najimy, trochu z ich hereckej profesionality, charizmatickosti
a hlavne uveriteľnosti by herečkám neuškodilo. Možno by niektoré
projekty jednoducho mali zostať v rukách feministiek, feminis
ticky precítených herečiek, režisérok, PR manažérok, kostýmových
výtvarníčok, scenáristiek … Snáď by tiež mali útočiť na kapitálom
hnaný systém pokiaľ možno čo najviac z ústrania a tmy podvratných

Foto z představení v divadle Meteorit. (zdroj: archiv divadla Meteorit)

myšlienok a netrápiť sa s tým, aby ich prijala každá diváčka či divák.
Alebo by sa ľudia, ktorí hru realizujú, mali prestať snažiť šokovať
a vyvolávať senzácie.
Násilie v mene umenia (?)
Netreba mať ilúzie o tom, že by dnes Vagína monológy odolávali
ekonomickej a myšlienkovej „evanjelizácii“. Licencia na hranie Vagína
monológov je pre divadlá kúpiteľná a text je prostým predmetom
obchodovania. Stať sa súčasťou veľkých inštitúcií, hlavného prúdu
a ekonomicky výnosnou záležitosťou je osudom takmer každého
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pôvodne neposlušného diela. Podobne ako kedysi prevratové hry
Terrence McNally, Pauly Vogel či Bloolips, aj Vagína monológy sa ko
mercionalizujú a hlavný prúd ich do veľkej miery akceptuje. Komer
cionalizácia obnáša všetko, čo si len vieme predstaviť – vrátane in
ternetového predaja šiltoviek, prepisovačiek a tričiek s logami hry
a motívmi vagíny.
Neodvážim sa súdiť, aká je kvalita tejto hry napríklad v London
Theater, Theater Royal Brighton alebo napríklad Belgrade Theater. No
v tomto konkrétnom prípade sa v Meteorite stratila celá výpovedná
hodnota hry a namiesto divadelnej katarzie som prostredníctvom
celého tela zažívala pocit zneužitia.
Namiesto elektrizujúceho prostredia, pocitu spolupatričnosti (v tak
mer prázdnej sále je ťažké vytvoriť ju) a dobrej atmosféry, som zažila
len rozpaky a pocit trápnosti pri pozorovaní herečiek. Celé to bolo
povrchné, plytké, prehrávané a paradoxne voči posolstvu Eve Ensler
aj násilné. Hádzanie stoličky, striptíz herečiek v negližé, zbytočne
vulgárne repliky... Zo všetkého kričala snaha ohúriť a šokovať. Nevidel
to režisér, alebo sám herečky takto nasmeroval?
Divadlá verzus aktivizmus
Keď v roku 1996 vznikli Vagína monológy, Eve Ensler ich chápala ako
oslavu femininity, objavovanie vagín a detabuizáciu sexuality. Hoci
dielo vyvolalo veľa škandálov a rozruchov, zámerom nebolo šokovať,
ale objavovať. O dva roky neskôr Ensler vyhlásila, že tento pôvodný
zámer sa mení a posolstvom hry je zamedziť násiliu páchanému na
ženách. Pretože existuje aj násilie, ktoré na sebe páchame my samé,
v posolstve hry aj naďalej zostala obsiahnutá pôvodná myšlienka
detabuizácie a sebaobjavovania.
Kniha a divadlo viedli v súlade so želaním Eve Ensler k vzniku
V-days (Vagina days). V období od februára do apríla môžu kampusy,
neziskové organizácie a aktivistické zoskupenia podľa presných pod
mienok vday.org zorganizovať čítanie či inscenovanie Vagína mono-

Eve Ensler. (zdroj: vday.org)
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lógov alebo happening žien s premietaním filmu. Cieľom takéhoto
dňa je osveta a vyzbieranie peňazí pre lokálnu organizáciu, ktorá sa
obvykle venuje najmä boju proti násiliu páchanému na ženách (napr.
občianske združenie FENESTRA). Vagína monológy sa zmenili na
nástroj feministického a pro-ženského aktivizmu a stali sa súčasťou
veľmi konkrétnych sociálnych projektov v krajinách ako Egypt, Sudán,
Maroko, Irak či Kongo.
Ako relatívny problém, ktorý stojí za inscenáciou v Meteorite,
vidím to, že okrem toho, že sa Vagína monológy stali nástrojom ak
tivizmu, zostali v inštitúciách, ktoré – v prípade, že nie sú feministicky
nastavené – môžu produkovať nesprávne posolstvo. Výsledkom je
okrem rozpačitého divadla škandalizácia a exotizácia témy spojená
s potenciálnym finančným profitom. Nemyslím si, že divadlo Me
teorit môže bezvýhradne a rovnako ako dobrovoľníčky pracujúce
v prospech mimovládnych občianskych združení povedať, že prináša
hru, ktorá bojuje proti násiliu páchanému na ženách. Hovorí síce o tej
istej menštruácii, o tom istom znásilnení, zneužívaní a dospievaní, ale
hovorí o nich inak, v inom kontexte a s iným dôsledkom.
Vagína monológy by radšej ako divadelným kúskom kamenného
alebo viac-menej stabilného divadla mali byť príležitostným, presne
zacieleným happeningom. Určite by však nemali byť vydestilované
od emócií, spoločného prežívania témy a feministickej reflexie tak,
ako to bolo v Meteorite.
Lenka Krištofová
Autorka je doktorandka na katedre filozofie FF UK v Bratislave,
prispieva na blog feministky.sk a vo voľnom čase vyrába
feministické mozaiky.
Vagína monológy sa hrajú v Medzinárodnom divadle Meteorit
v Bratislave. Hrajú: Katarína Krátka, Andrea Halaszová, Adisa Zu
berovic. Scéna: Zuzana Zacharová. Kostýmy: Monika Vontszemuova.
Réžia: Róbert Csontos.
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HUDEBNÍ ODPOSLECHY

CocoRosie

Americké duo CocoRosie působí v hudebním průmyslu již od roku 2003 a stihlo zavítat v roce 2007 i do Prahy, přesto jsou v Čechách
Sierra Rose a její sestra Bianca Leilani Casady stále málo známé. Sestry se skvěle doplňují a společně produkují zajímavou směsici
indie rocku, hip hopu s prvky vážné hudby, která je doplněna podmanivým hlasem a výbornými, místy melancholickými texty.
CocoRosie se ve svých textech zabývají dívčím dospíváním, zneužíváním, drogovou závislostí nebo rodičovstvím. Píseň By Your
Side (Po tvém boku) je sarkastickým pohledem na ženu, která touží prožít svůj život v domácnosti.
To, že odvaha a kuráž mladým Američankám rozhodně nechybí, dokázaly Coco s Rosie v písni Summer Breeze (Letní vánek), která
je cover verzí hiphopové písně od drsného amerického rappera Snoop Dogga I Wanna Fuck You (Chci s tebou souložit). Písničku
přezpívaly z pohledu ženy – zneužívané striptérky, která byla od dětství jen sexuální hračkou pro muže.
CocoRosie zatím vydaly čtyři studiová alba, La maison de mon rêve (2004), Noah’s Ark (2005), The Adventures of Ghosthorse and Stillborn (2007), Grey Oceans (2010), a ať už si vyberete jakékoliv z nich, určitě vás tohle netradiční duo nezklame, pokud jste již dlouho
hledali v hudebních luzích a hájích něco neobvyklého a svěžího.

Robots in Disguise

Příznivce a příznivkyně elektropunkové hudby potěší britská dívčí skupina Robots in Disguise, kterou
hudebně i vokálně tvoří bývalé spolužačky z Liverpoolské univerzity – kreativní, nekonvenční a originální
Sue Denim a Dee Plume. Taneční scénu, ale i módu ovlivňují již od roku 2000 a do současnosti stihly
vydat čtyři alba, Robots in Disguise (2001), Get RID! (2005), We’re in the Music Biz (2008) a Happiness V Sadness (2011). Další album zatím neplánují a obě se chtějí zaměřit na svoji sólovou kariéru. Na svých albech
spolupracovaly například s Chrisem Cornerem z IAMX a hudebně je ovlivnili The Mighty Boosh, Madonna,
The Slits, Kate Bush i Joni Mitchell.
Sue and Dee skládají hudbu a texty pro ženské publikum, které tvoří také většinu na jejich koncertech.
Obsahem jejich písní bývají láska, radost, rozchod, nevěra a sex. Ve skladbě Boys (Chlapci) oplácí mužům
objektifikaci žen, vyzdvihují fyzické maskulinní přednosti mužů, které ženy obdivují. Skladba Animal
(Zvíře) se zabývá sexem na jednu noc a písnička Girl (Holka) odsuzuje všechny stereotypní přezdívky,
kterými nás častují muži, od miláčka až po krávu a štětku.
Robots in Disguise jsou správnou volbou pro všechny milovníky a milovnice tance a elektronické hudby,
ale i pro ty, kterým se Peaches zdají příliš kontroverzní a experimentální.
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Mélange Lavonne

Mladá americká raperka Mélange Lavonne to jako žena a lesba v hiphopové branži, které dominují především
muži, rozhodně nemá jednoduché. Mélange Lavonne vyrůstala ve věřící rodině a hudbě se věnuje již od
svých 12 let. Pracuje jako zdravotní sestra a nedávno prodělala rakovinu. Nyní připravuje nové album, které
by mělo vyjít v roce 2012. Ačkoliv její první album The Movement vyšlo již v roce 2008, témata, kterým se zde
věnovala, jsou stále aktuální a osloví všechny, kterým stav dnešní společnosti není lhostejný. Lavonne ve
svých písních odsuzuje předsudky, diskriminaci, přetvářku a nenávist vůči GL komunitě a zároveň bojuje za
práva gayů a leseb.
To, že má pěkně ostrý jazyk a jasné priority, dokazuje hned v několika skladbách. V písni Gay Bash (Pronásle
dování gayů) odvážně a otevřeně kritizuje šikanu a nenávist vůči homosexuálům a lesbám, které můžou
u obětí vyústit až v sebevraždu. I Got You (Dostala jsem tě) a Marry me (Provdej se za mě) obhajuje sňatky
a rodičovství gayů a leseb. Naopak součástí písně Sick Sad World (Nemocný a smutný svět) je i ryze ženská
zkušenost s módním diktátem a poruchami příjmu potravy. Vážná témata dokázala Lavonne propojit s kvalit
ní a chytlavou melodií.
Pro hiphopovou scénu je Lavonne milým zpestřením, ale i důkazem, že hudbou můžeme bojovat za správ
nou věc.

I Got You 					

Girl
And label us with junior terms 		
I’m a dog I’m a pig I’m a cow I’m a bird
Your tongue twists ans scars 		
With the F word - F for feminist		
I’m a doll I’m a witch I’m a peach I’m a bitch
Cos ladies need a modern vocab 		
and for starters snatch the old school slang
I’m a twat I’m a bag I’m a cunt I’m a shag
Holka
A dávají nám dětinské přezdívky
Jsem fena, jsem prase, jsem kráva, jsem kočka
Tvůj jazyk překrucuje a ubližuje
se slovem na F, F jako feministka
Jsem panenka, jsem čarodějnice, jsem broskvička, jsem děvka
Protože dámy potřebují moderní slovník
a pro začátek zkusíme slang staré školy
Jsem blbka, jsem úlovek, jsem kunda, jsem jen štětka

They say 						
gays shouldn’t be allowed to raise any kids
If they put that much energy in something like this
Imagine if they turned it around and protected a kid
Who got beat down by his father connecting the hits
Or the parents spending money on booze
Buying drugs to support the habit 			
when the baby ain’t got no shoes
Parents throwing new born babies in the trash
There are some straight parents 			
that should not be moms or dads 			
So don’t tell me I’m immoral
Dostala jsem tě
Říkají,
že gayové by neměli vychovávat děti.
Když mají dostatek energie na tohle,
představ si, že by ji využili na ochranu dětí
před týráním, násilím,
alkoholismem rodičů,
před rodiči, kteří utrácejí za drogy,
když dítě nemá ani boty.
Před rodiči, kteří odhazují novorozence do popelnice.
Existují heterosexuální rodiče
kteří by neměli být matkami a otci
tak mi nevykládejte, že já jsem nemorální.

Iva Maria
Autorka je učitelka angličtiny.
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VITA REACTIVA SIDONIE NÁDHERNÉ. INTIMNÍ
NÁVOD PRO KRÁSU MODERNÍ ŽENY
Sidonie Nádherná (1885–1950) česká německy mluvící aristokratka, která zažila přelom století, první světovou válku, období první republiky i protektorát a poválečná léta, byla moderní
a nadčasovou ženou. Nabídla vzor, jak se muži a ženy dokážou
navzájem chápat a respektovat, vytvořila nový interpretační
vzorec ženských rolí i vztahů k mužskému světu.

Jistě, z pohledu moderní doby můžeme tvrdit, že dnes se od ženy
žádá více, než se jen vyvázat z dobových a třídních konvencí, že se
dnešním ženám otevřelo širší pole působnosti, a ony se tudíž musejí
více prosazovat a „soutěžit”. Právě život ve smyslu vita reactiva dnes
dokáže nabídnout inspirativní podstatu, sebedůvěru a konečně
i ocenění, ač žena jakoby stále „hraje tzv. druhé housle“. Vzor vita
reactiva v podání Sidonie Nádherné přesahuje rámce moderních
Sidonie Nádherná se vlastně vymyká dosavadním kategorizacím snah o rovnoprávnost ženy, oživuje podstatu ženského ducha a bytí
výjimečných osobností i žen. Vymyká se mýtu nedostižné femme fatale v dobách pragmatických, oceňuje lidství a opomíjený humanis
(jak je známa z portrétu od Maxe
mus. Tento princip se jako
Švabinského). Byla více než múzou,
životní filozofie nabízí právě
která inspirovala a podněcovala
náročným moderním ženám,
intelektuálně spřízněné, byla více
dává zadostiučinění ženské
než středobodem intelektuálního
existenci azároveň nabízí
salonu po vzoru Madame de Stael
životní filozofii vně standard
či Rahel Varnhagen, který nabí
ních obrazů ženství, aniž by
zelo její sídlo ve Vrchotových Jažena byla nucena se neustále
novicích. Byla více než zasvěcenou
vymezovat vůči mužským
mecenáškou a sběratelkou umění,
vizím světa.
fundovanou botaničkou, která
Pro lepší pochopení vita
vytvořila druhově nesmírně cen
reactiva je dobré zamyslet
ný zámecký park, ve své době
se nad podstatou a etikou
údajně jeden z nejzajímavějších
ženství. Sidonie Nádher
v Čechách. Kdyby však po „Rilke
ná ztělesnila etický rozměr
ho krásné baronce“ zůstalo více
ženství, který jí umožnil
než její korespondence, například
lépe snášet a bořit do
román či jiné dílo, byla by její
bové konvence, jež výrazně
kategorizace v rámci pragmatic
ovlivňovaly smysl ženského
kých měřítek výkonu jistě snazší
bytí a zdůvodňovaly exis
a dočkala by se zasloužené pozor
tenci ženy nejen na přelomu
nosti mnohem dříve. Museli jsme
století. Sidonie Nádherná
si však počkat na biografickou
jemně, ale tvrdohlavě žen
publikaci Aleny Wagnerové Sidoskou roli přetvářela, ne
nie Nádherná a konec střední Evronaplnila očekávání sňatku
py, která vyšla teprve v roce 2010.
a konvenčního života vdané
Wagnerová zde zasazuje život
ženy. Nenápadným, ale vy
a myšlenky Sidonie Nádherné do
trvalým krédem jejího života
nového interpretačního rámce.
se stala komplexní krása
Sidonie Nádherná byla vý
v širokém slova smyslu, krása
jimečnou ženou, a to díky své
„vzniklá činností nesloužící
mu životu ala vita reactiva. Tuto
žádnému účelu, ale jen sobě
životní filozofii představuje Wag
samé“. Krása se v jejím podání
nerová jako „životní postoj, který
rozšířila na etickou životní
si nemusí nic dokazovat“. Sidonie
filozofii a stala se oslavou
ztělesňovala především „obe
Sidonie Nádherná na perokresbě Maxe Švabinského, 1907. (zdroj: idnes.cz) svobodného ducha. Krása jí
zřetné zacházení se světem“, kdy
pomáhala přestát dobu ne
„její dílo bylo založeno na jiném vnímání, na chápání světa jako sociál jistot, ničení a rozpadu hodnot a stala se pro ni posláním, jakousi
ního pole, kde si každý hledá své místo a svůj úkol a v daném rámci tvorbou a životním dílem.
pak svou činností přispívá k jeho rozvoji“. Tento postoj se stal jejím
Sidonie nabízí osobitou intimní inspiraci a je vzorem vita reactiva,
životním projektem. Wagnerová vysvětluje, že vita reactiva je zároveň protipólu úspěchem měřitelného vita activa, který upřednostňuje
„protipólem k dobyvatelské vita activa“ neboli mužskému hodnocení pragmatická technokratická doba, která by však bez etického „pa
smyslu světa a zažitému ocenění smyslu života. Na příkladu Sidonie sivního“ podhoubí vita reactiva ztrácela dech, neboť se oba tyto
autorka představuje moderní kritický pohled, který dokáže ocenit životní postoje nevyhnutelně doplňují.
výjimečnou ženu, která byla dosud známa spíše pro svůj pohnutý
osud, jenž odráží politické turbulence první poloviny dvacátého
století. Wagnerová však nepředstavuje Sidonii jako oběť doby, ale jako
Hana Waisserová
inspiraci všem moderním ženám. Sidonie dokázala „že se oba postoje
Autorka učí americkou literaturu a češtinu pro cizince.
(vita activa i vita reactiva) musí ve vztahu ke světu doplňovat, nemáli lidstvo zaniknout v barbarství pouze účelového technokratického Text vznikl jako reflexe na knihu Aleny Wagnerové Sidonie Nádherná
myšlení a jednání“.
a konec střední Evropy (2010).
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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.

2

1
Místo neznámé. Kontakt na firmu: iprodam.cz, Zálesí 84, 142 00
Praha 4, tel.: +420 603 177 793, e-mail: jiri.nemecek@iprodam.cz.
Do soutěže zaslala: Markéta Sýsová.

3
Online propagační časopis ke kontu banky. Kontakt na firmu: Komerční banka,
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P. O. BOX 839, tel.: 800 111 055,
e-mail: mojebanka@kb.cz. Do soutěže zaslal/a: neznámý/neznámá.

4
Reklama na outdoorové oblečení v časopisu Myslivost.
Kontakt na firmu: Ing. Richard Hořínek, Nová Ves 153, 739 11
Frýdlant n. O., tel.: +420 558 679 047, e-mail: rhorinek@email.cz.
Do soutěže zaslal: Martin Svoboda.

Billboard v Jihlavě. Kontakt na firmu: AUTODÍLY METEOR, s.r.o.,
Hrotovická 210, 674 01 Třebíč, tel.: +420 777 643 188,
e-mail: tomas@meteorcz.cz. Do soutěže zaslala: Romana Velflová.

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.
Tipy do rubriky i samotné soutěže Sexistické prasátečko zasílejte na e-mail zenskaprava@nesehnuti.cz (pošlete nám fotografii či scan reklamy,
místo, kde se nachází, a název firmy společně s kontaktem). Předem děkujeme!
Tuto rubriku vám přináší kampaň „Proti sexismu v ulicích“ ženskoprávního programu brněnského občanského sdružení NESEHNUTÍ. Více
informací na www.zenskaprava.cz.
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GENDER COMBAT
Takhle se feminismus prostě dělat nedá!

Jistě jste zaznamenaly, že poslední dobou brněnské feministické
aktivity poněkud ochably, včetně prapodivné nepravidelnosti vy
cházení FEMy. Bodejť by jo, když se téměř polovina redakce rozhodla
rezignovat na své feministické přesvědčení, které má bourat stereo
typní obraz žen, a naopak se rozhodla podpořit hlasy šovinistické
opozice, která tvrdí, že by se ženy měly vrátit k tomu, co jim jde
nejlépe. Ano, ty feministky, které vám neustále kázaly o tom, že na
ženu nelze pohlížet jen optikou matky a že ne každá žena se musí
proměnit v plodící stanici, se najednou rozhodly nahrát soupeřům na
smeč. Všechny ty řeči o tom, jak je mateřský instinkt konstruovaný,
všechny ty přednášky o tom, jak žena má hodnotu sama o sobě, nejen
jako rozmnožovatelka rodu. Tyto ženy se rozhodly zradit svůj odboj
proti patriarchátu a podpořily stereotyp, že každá žena v hloubi duše
touží být – matkou. Ano, redaktorky FEMy se rozhodly, že plození dětí
je větší zábava než psaní časopisu a zmizely na mateřskou. Redakce
se nám tak poněkud rozpadla.
Samozřejmě pro bystřejší čtenářky to asi není překvapení. Už jedno
z předchozích čísel, lakonicky nazvané „Sex ano“, ledacos napovědělo
o duševním rozpoložení redakce. Nyní, po devíti měsících od jeho
vydání, sklízíme jeho plody. Ano, možná namítnete, že mateřství pro
ženu přece neznamená, že končí její profesní kariéra – vždyť tu jsou
tuny příruček pro slaďování rodinného a profesního života. Ano – ale
jejich autorky tyto příručky psaly pro normální ženy, ne pro sebe – pro
feministky. Ano, ať ženy slaďují, ať pracují do roztrhání svých těl, za
tímco muži doma kojí, vaří kašičky a přebalují. Jsem ten poslední, kdo
by se z takovéhoto „gender blendingu“ neradoval. Jsou však profese,
které se s mateřstvím prostě neslučují z ideových, nikoliv z praktic
kých důvodů. A jednou z nich je právě feminismus (dobrá, ale u Ju
dith Butler je její mateřství tiše tolerováno za její obrovské zásluhy).
Jak se však zdá, celá věc má i politické pozadí. Pojďme zapojit trochu
investigativního ducha a záhy zjistíme, kdo nebo co stojí za náhlou
gravitoidní hysterií v redakci. FEMA je ideovým produktem kampaně
„Ženská práva jsou lidská práva“, víme? Tato kampaň je jednou z kam
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paní neziskové organizace NESEHNUTÍ. Kdo trochu vidí pod pokličku
této organizace (mnohými zdroji označované za teroristickou), ví, že
zde odpradávna zuřil boj o zdroje. Finanční zdroje. Pod pláštíkem
krásných socioe-kologických ideálů zde vždy šlo o zcela ryzí kapitali
stický záměr – někde se tomu říká „urvat co největší krajíc“, jinde zase
„porcování medvěda“. Kdo vidí do kuloárů ještě dál, ví, které kampaně
v NESEHNUTÍ na tom nejsou finančně nejlépe a které (respektive
která) je jiným trnem v oku. A protože jedna a jedna je devět (měsíců),
rozhodli se pohlaváři (doslova) na NESEHNUTÍ jednat. Za všechna
jména lze jmenovat dvě: pánové Koželouh a Štefanec. Přibližně
v půli loňského roku tak došlo ke konspiračnímu setkání těchto dvou
klíčových osob, kde se mělo rozhodnout, jakým způsobem je možné
„dostat je vod válu“, tedy odstřihnout od zdrojů. Pánové koumali, až
nakonec vykoumali. Zvolili ten nejtradičnější způsob, ke kterému se
muži v dějinách vždy uchylovali, když ženy začaly být až příliš vzpurné,
odbojné a nezávislé. Oplodnění. Světe, div se, ono to zafungovalo
i tentokrát. A tak se redakční porady, dříve plné hrdinských proslovů,
výbojných hesel, radikálních pokřiků a vztyčených pěstí, změnily na
čajové dýchánky, kde se řeší krém na dětskou pokožku, přebalování,
kočárky a samozřejmě, jak by ne, zda rodit doma, nebo v porodnici.
Dříve tak klíčová otázka: rodit, či nerodit se změnila na: kde rodit,
a kde nerodit. Jak smutné. Památné heslo našich studentských časů:
„Malé děti nepatří ženám do rukou“ vzalo za své...
Pokud to ovšem není vrcholná ukázka feministické taktiky a není
vše naopak! Že totiž v rámci feministických zásad (ke kterým se pokry
tecky hlásí i zmiňovaní muži na NESEHNUTÍ) poputují děti po porodu
do rukou mužů a ti, zaneprázdněni péčí, nedobrovolně uvolní své
klíčové posty v organizaci. A feministický rej na NESEHNUTÍ konečně
započne! Pokud tomu tak je, smekám a dámám Pleskové, Pešákové
a Jarkovské (i těm dalším, o kterých se to ještě nesmí říkat) gratuluji.
Lukáš Sedláček



FEMA – magazín, který podpoří vaše feministické nadání
PRODEJNÍ MÍSTA
Základním distribučním místem v Brně je kancelář NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, www.nesehnuti.cz), v Praze je to Gender Studies
(Gorazdova 20, http://knihkupectvi.feminismus.cz). V Brně časopisy seženete i v knihkupectví Fakulty sociálních studií MU (Joštova 10) či
v Knihkupectví Skleněná louka (Kounicova 23). FEMu do své nabídky zařadil e-shop www.Queershop.cz a tetovací salon Knockout v Přerově.
Na Slovensku je časopis k sehnání v bratislavské kanceláři ASPEKTu (Mýtna 38) nebo ho lze objednat na http://feministky.ck/objednajte-sifemu.
Hledáme další distributor(k)y a distribuční místa – zejména mimo Brno a Prahu.
Rádi vám FEMu kamkoliv pošleme, kontaktujte nás.

INZERCE
ava.cz

nskapr

www.ze

Web o feminismu a nejen ženských právech
„Komentáře“
„Politika“
Soutěž Sexistické prasátečko
Aktivní rodičovství
Postavička Wagi, která co týden glosuje aktuální dění…
… a mnoho dalšího

Podpořte aktivity ženskoprávního programu NESEHNUTÍ zakoupením
benefičních předmětů!
Feministické placky, nálepky, trička …
(celá nabídka na http://zenskaprava.cz, sekce Nabízíme)
Možno zakoupit v kanceláři NESEHNUTÍ
(třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, tel.: 543 245 342)
nebo objednat e-mailem (distribuce@nesehnuti.cz) (pošleme poštou).
www.nesehnuti.cz
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