
institucionální feminismus vs. anarchofeminismus 

Pokud se v médiích hovor o lemmismu je ne[častě|i spofcvan s kultem úspěšných žen jedna se 

o velmi společensky a ekonomicky uspéšne ženy. které isou budto bezdetné nebo mají dostatek peněz na 

zprostředkovanou peci o díti a domácnost Jsou pokládány za vzor feminismu který je společnosti tole

rován jakožto přijatelný a pochopitelný Tento feminismus dokazuje že pokud zeny skuteční chtéji. mohou 

byt rovnoprávní Další odnoži lohoto feminismu .životního stylu" jsou ektni dámské politické kluby manže

lek .významných* českých politiků S tímto pojetím .feminismu' se nejen neztotožňujeme, ale povazujeme 

to pfímo za zamínovaní pojmú eiitařstvi v rámo patriarchálního systému za feminismus prosazující rov

ná práva pro všechny Feminismus pro nás neznamená získat co nejvyisi funkci a presní, ale žit svůj ži

vot plnohodnotní a sama za sebe rozhodovat a pojímat i všechny důsledky Zatímco významnou snahou 

liberálního lemmismu je prosazovat co nejvíce zen do vedoucích pozici ve všech oblastech společenské

ho a ekonomického života, našim cílem je odstraňovat hierarchu jako takovou Privilegia jsou nespraved

livá, nejen pokud jsou v rukou mužů. ale také pokud je využívají ženy 

Mezi muž) a ženami samozřejmí existuji rozdíly, ale nesmi být základem k |akekoJiv diskrimi

naci a podceňováni jakéhokoliv pohlaví 

I pres veškerou kritiku současné strategie nevládních organizaci si uvedomu

jeme i kladnou stránku jejich působeni Jejich prace, především v sooaim sfé

re (azylové domy, práce s obétmi domácího násilí Či obchodu se ženami), je 

v současnosti bohužel nenahraditelná, protože je velmi nízká solidarita 

mezi lidmi a neexistuje temer žádná spolupráce na úrovni komunit 

(napr' v okrajových částech Umy se ženy ve velmi spatné sociální si

tuaci daly dohromady, zorganizovaly společnou jídelnu a podílejí se na 

zkrášlováni životního prostredí). Boj za práva žen je jediným pojítkem 

všech proudů feminismu, ale lišt se city a take prostředky, kterých pou

žívají k jejich dosahováni 

HISTORIE 8. BREZNA 
- MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN 

Mezinárodni den žen (6. březen) nelze považovat za komunisticky 

svátek Po roce 1989 se jako jeho náhrada začal slavit Den matek, který byl 

vyhlášen Kvétmářskou umí Spojených států amerických na počátku 20 sto

letí tento den vsak B. březen nemůže zastoupil. Tento den by) bolševiky 

pouze zneužit pro jejich vlastní účely, stejní jako byl Den matek využit na

cistickým režimem v NAmecku 30 let Ve vědomi veřejnosti vsak tento 

svalek přetrvává jako oslava komunistické ideologie (ve stejné situaci se 

nachází také tradice 1. máje). Proto považujeme za důležité zmínit také 

stručnou historii tohoto svátku 

Tradice začala poslední únorovou nedíli v roce 1906 ve Spo

jených státech, kdy ženy zorganuovaly první Den žen a demonstrovaly 

za sva politická a ekonomická pravá Zeny-délnice přestaly přijímat stá

vající nevyhovující pracovní a sooalni podmínky a začaly se organizo

vat, aby docílily zrniny Navštěvovaly schůze muž

ských odborů, kde byly vsak jejich poža

davky přehlíženy, stejné tak byly přehlí

ženy jejich demonstrace, které byty 

často násilné potlačovaný Udá

losti vyvrcholily roku 1911 požá

rem v |edne tovární v centru 

New Yorku, kde zahynula řada 

pracujících žen a díti, převáž

né italských a židovských imt-

grantek Zemnsfy kvůli nedo

statečnému počtu únikových 

cest Tato událost způsobila 

velký rozruch a upozornila 

na zcela nevyhovující pra

covní podmínky a na využívá

ni žen (ale nejen jich) jako 

levné pracovní sily 

Datum B března bylo na 

konec vybráno na památku žen

ských nepokojů proti válce a b d í 

v Petrohrade v roce 1917 které po

sléze přerostly v únorovou revoluci 

a abdikao cara Prozatímní vláda. 

která poté nastoupila, zaručila že

nám volební právo (1917) a pfi-

znala jvn i další p n m Byty zaklá

daný ženské kluby a v armadé 

vznikl ženský oddíl známý jako 

ý prapor smrti Po nástupu 

ů k moo byla vsak že

nám vetsma práv odebrána, 
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CENDCR [ítiewdr] - tento pojem zahrmee rjreaeviifn ioa*lné a ipo-ecensky podmíněné rozdíly očekavwu 
predsudky a tpeaMu v postaveni mužů a len 

POHLAVÍ - používa u. pokud chcama novo/A o zaktadntcti rywtaQKfcycn rowíiecti mu muli a ženám Je to 
praMvlim kalaoor•• twlogK»i 

FEMINISMUS pojmenováni hnuti. které vychází z presvedčení o nevýhodném postavení ter ve společnosti 
Je správne hovoru epise o leminujmech než o lemnemu 

ŠPANĚLSKA REVOLUCE ( I W - I D I | - odpovéd prioafcfcri ne tastmdry pud a jesch toj za sooáJr* spravedivou 
spoátrost 

FRANCOUZSKA REVOLUCE (17MM7«4| - neetusahiejei 'evoluce vyvolena komole*™ krm abeoJutrtckeho 
tfjudálmha syslímu ve Frera V průběhu revoluce byty vyrsiiena lidská a občanská práva Nékterá z nich byla 
po 'evoH-ci opei zmiena 

TRANSPARENTNOST pruh ednosl rortodovaciho systému, tancováni a deliích součásti cnerwace b msHjce 

PARTICIPACE JÍastuCastmctvi, podíl 
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Nebojovaly ysme proti mužům. Nedrtily jsme nstvwóit masku-

tmni hierarchii feministickou. Je nezbytne spolupracovat a bojovat apo 

krčné protože kdybychom tak nepostupovaly, nebýt* by sociální revo

luce nikdy možná. Presto pothabutome svoji vlastni organizaci, aby

chom mohly bojovat samy za sebe.' 

• i 'karas 'Cms 

V tomto lexiu se snažíme uvést základní hisioricfca (akta. která 

souvisí s vývojem temintsmu a 2ároven upozornit na nókteré méné zná

me proudy teminisDckého myšleni. |ako napr anarchofeminismus Kte

rý je základem naší piáce Zároveň jsme chtěly'" vyjádřit svj j postoj 

k současnému liberálnímu lemmismu 

HISTORIE A VÝVOJ 
FEMINISTICKÉHO HNUTI 

1. vlna feminismu 
(asi ad dob Velké francouzské 
revoluce do 1. poloviny 2D. st.) 
V Evropě se zarjtl leninismus vyvíjel soubŕ2^r, s OsvicenecMrn 

v IB btoleti Svét se osvobodil od dorejiaBckýrh myšlenek křestanství a za-

íaly se otevírat nové obzory myšleni V USA se leministicke hnuti rozvíjelo 

v souvislosti s hnutím abotioonistirkym (hnuti prou otrokařstvi) Zeny vytvá-

rely vlastni struktury a poprvé se účastnily lormalnich politických aktivit v po-

caioch amenckého Ženského hnuti sehrály významnou roli černošky, pře

stože musely celit nepřátelství ze strany svých bílých .sester 

V Evropě došlo k významne emanapao í e n běhám Francouzské 

revoluce, která propukla v roce I7B9 Ta vzbudila zájem řady žen o rovno

právnost Jednou z největších bojovnic byla Olympe de Gouges, která již 

od 80 lei vystupovala s předzvěsti velké společenské revoluce, jejímž 

úkolem bude osvobodit ženy od nadvtády mužů Jako odpovéd na slavnou 

Deklaraci lidských prav (Deklarace práv muže a občana), hlavní dokument 

revoluce, vydala v roce 1791 Deklaraci práv ženy a občanky Nejednalo se 

však o pouhý přepis Deklarace. Prohlašovala, že zeny se rod" svobodné 

a jsou si rovné s muži. Zároveň požadovala garanci rovných práv ve všech 

oblastech života Ideologického vedeni revoluce se však ujali muži ovliv

něni myšlenkami Jeana Jacques* Rousseaua, který trval na striktním TC 

dělením roli muže a íeny Bojovnost Oympe de Gouges, kiera ve své 

Deklaraci prav ženy žádala rovnoprávnost jak na rečnícke tribuně, lak na 

popravišH dráždha revolucionáře různých směru, protože politická anga

žovanost žen byla považovaná 2a zhoubnou pro .dobre mravy" nově spo

lečnosti. Nakonec byla na podzim 1793 popravena Byla obviněna z lou

hy po státnické moci a z opomenuti ctnosti přináležejících jejímu pohlaví 

V první lazi revoluce se vudcum revoluce hodil revoluční potenciál žen a je-

|icb emancipace Již během revoluce se však rozpoutala zuřivé protižen-

ska kampak Po jejím skončeni bvl vydán dekret, jim? se zakazovala že

nám účast na jakémkoli politickém hnutí Pod hrozbou rozehnaní vojskem 

se na ulio nesměla shromáždit větši skupina žen než pěti 

Dalsi významnou osobnosti pro rozvoj temmistického myšleni byla 

Mary Wollstonflcratt ii759-1?97). která hyia jviivnéna myšlenkami anar-

chismu a zároveň se stala inspiraci pro anarchoteminislicKé rnvsleni 20 sto-

letí Její kniha Obhajoba ženských prav (Vindication ot the rights of woman, 

1790) upozorňuje na to. *e ženy jsou do cvych rotí tlačeny prostřednictvím 

soolečenskycfi track a výchovy K problému společenské nerovnosti žen pri

stupuje jako k otázce morálky a kuRuml úrovně spcJeonosti 

Hia/n.mi požadavky t vtny feminismu oyio zakotveni základních poti-

ticfcych, občanských a lidských práv y zákonech Především se jednalo o pra 

vo volební a u rovny přistup ke v7déianí Zeny us-'ovsiy o studium na vete;-

rých školách a umverzrtach V roce I B M bylo v Praze založeno první dívčí 

gymnázium ve Střední Evrop* - Minerva o jejíž založení se zasloužila Eliška 

Krasnnnorska K nejvýznamnějším událostem v rámci boje za volební pravo 

patřila peuce 1 500 žen, která byla preoložena britskému parlamentu v <r<t 

1866 Požadovala, aby bylo v ráma tehdy uvažovaných relorem voksbnihc 

systému zavedeno" plné hlasovací právo pro ženy Petice však byta ignoro

vaná Na to aktrvistVy rjdpovédéh/ založením Národního spolku pro Nasova-

o pfávrj (National Sooety tor Women's Suffrage) jehož ä e m á m se začalo 
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