KOMENT TÉMA

BĚDA MUŽŮM, KTERÝM
ŽENA VLÁDNE?
Politika byla dlouho oblastí, do které ženy neměly právo mluvit. Dnes je naštěstí doba jiná
a snahy o vyrovnaný poměr pohlaví víceméně kdekoliv jsou na denním pořádku. A pokud to
není realita, alespoň se o tom okázale mluví. Jistě, jsou povolání vhodnější pro muže a ta vhodnější pro ženy, nicméně politika by se měla týkat všech.
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„Běda mužům, kterým žena
vládne!“ Slavná věta, která zazněla
ve Starých pověstech českých
na adresu kněžny Libuše, ji zamrzela natolik, že se rozhodla, že si
opatří muže, a tím vévodu českého.
Ženy to měly v politice odjakživa
těžké. Volební právo postupně získávaly teprve ve 20. století. První
zemí, kde ženám právo volit přiznali, byl Nový Zéland v roce 1893.
Ve Švýcarsku bylo volební právo
pro ženy uzákoněno na federální
úrovni teprve v roce 1971. Od rovného volebního práva k rovnému
zastoupení v politických orgánech
je to ale ještě kus cesty.
Ve skautských oddílech bylo žen
vždy dost. Přeci jen skautský oddíl
je taková větší rodina, kdežto
politika je něco trochu jiného.
Sama jsem se účastnila volebního
klání a vím, že nedostatek žen není
vždy jen důsledek nevůle zařadit
je na kandidátku, nýbrž že ženy
ochotné jít s kůží na trh jsou nedostatkovým zbožím.
V české poslanecké sněmovně,
v senátu i ve vládě je žen kolem
20 %. V zastupitelstvech obcí je

číslo o něco vyšší – 27 %, nicméně
k ideální polovině to má zatím
daleko. V Evropském parlamentu,
který se snaží jít ve vyváženosti
pohlaví příkladem a na rovnost
pohlaví dbá, procento zastoupení
žen volby od voleb stoupá, i přesto
po těch posledních v roce 2014
tvoří ženy stále jen 37 % členů.

V poslanecké sněmovně,
v senátu i ve vládě je žen
kolem 20 %, v zastupitelstvech obcí 27 %.
Josefa Kolmanová z Teplic se
do politiky pustila teprve nedávno.
Její největší motivací bylo změnit
směřování města, ve kterém žije.
Hlavně kvůli sobě a své rodině. Přitom rodinné povinnosti jsou často
důvodem, proč se ženy do politiky
nevrhají. I Jožka má malou dcerku.
Lze spojit rodinu a aktivní politiku? „Záleží na tom, jak hodně je ta
politika aktivní… A samozřejmě
na podpoře rodiny. V současné
době jsem členkou strany, která je
v Teplicích v opozici. Několikrát
do měsíce se scházíme a vymýšlíme

pro město lepší řešení toho, co nefunguje, ale rozhodně to není žádný
velký úvazek. Zatím.“ Na otázku,
proč je tak málo žen v politice,
odpovídá: „Myslím, že je pro ženy
těžké v tom machistickém prostředí vydržet. Ne že by na to neměly,
ale prostě časem získají pocit, že to
fakt nemají zapotřebí a že doma je
čekají důležitější a veskrze příjemnější věci.“
„Čím vyšší politika, tím víc machismu,“ myslí si Jožka. „Například před
několika lety nebylo neobvyklé, že
některé důležité schůzky vrcholných členů vlády probíhaly v sauně – a to je potom žena vyřazena
z jednání už předem.“ Co by podle
ní přispělo k vyššímu zastoupení
žen na kandidátkách i v zastupitelstvech? „Musely by se zavést kvóty
na počet žen. Víc žen by pak mohlo
kultivovat politické prostředí.“
Větší zastoupení žen v české politice je ještě před námi, ale zkušenost
z jiných států ukazuje, že toho
dosáhnout rozhodně lze. Doba,
kdy ženy stály u plotny či žehlicího
prkna, skončila, nyní je čas postavit
se větším výzvám. Skautky, pojďme
do toho!
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