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Kandidátka do Senátu se nevzdává 
 
P�ed deseti lety kandidovala za Domažlice do Senátu roda�ka z Klatov Marie Haisová. Její hlavní ideou bylo 
prosadit více žen do politiky. Navazovala tehdy na konferenci R�že mezi trním aneb Ženy v politice v roce 1995. 
Byla nezávislou kandidátkou za Stranu zelených. 
 
* Pro� jste se p�ed deseti lety rozhodla kandidovat za domažlický obvod? 
 
 "Je to m�j rodný kraj, cht�la jsem poznat, jak se tady žije a musím �íci, že to byla fantastická zkušenost. 
Bylo zajímavé pozorovat, jak rozdílná je atmosféra v Domažlicích oproti Klatov�m, Sušici nebo Horšovskému 
Týnu." 
 
* Vaším cílem bylo také prosadit ženy do politiky, byl to váš jediný cíl? 
 
 "Se ženami by do politiky m�la p�ijít kultivovan�jší komunikace, nový etický rámec. Mým cílem bylo 
zm�nit sm��ování politiky, která je dnes vnímána p�edevším jako boj o moc a peníze." 
 
* Ve volbách jste neusp�la, myslíte, že hlavní p�í�inou bylo to, že jste žena? 
 
 "Bylo to ur�it� jednou z p�í�in. Další byla, že jsem nebyla finan�n� krytá žádnou z velkých politických 
partají." 
 
* Pro� je, podle vás, pro ženy složit�jší prosadit se nejen v politice, ale i v jiných oborech? 
 
 "Protože jsou zde kulturn� - historická paradigmata, kterých si nejsme v�domi. Jsme krkem, který hýbe 
hlavou, ale hlava rozhoduje, kam se krk oto�í. Nicmén� musím podotknout, že 2,44% hlas�, které jsem na 
Domažlicku získala, považovaly mé zahrani�ní kolegyn� za fantastický úsp�ch, venku se prý za�íná na 1,5 %." 
 
* Myslíte, že se to n�kdy zm�ní? 
 
 "Prognóza OSN �íká, že rovných p�íležitostí m�žeme dosáhnout v roce 2500 za p�edpokladu, že na 
jejich prosazení budeme všichni tvrd� pracovat." 
 
* Je dnes podle vás zastoupení žen v politice dostate�né? 
 
 "Ne. P�ed �ty�mi lety jsem kandidovala, op�t jako nezávislá, do Parlamentu. Byla jsem na prvním míst� 
pražské kandidátky Strany zelených do doby, než po�adím zamíchali kolegové z ekologických iniciativ, kte�í na 
první místo dali muže a ženy odsunuly za n�j." 
 
* Jaký pom�r mezi muži a ženami by byl dostate�ný? Co by ženám pomohlo? 
 
 "Pom�r 50 na 50. Možná to chce i více žen, aby se neostýchaly. Pomohla by podpora muž�, solidarita 
ostatních žen, spolupráce, vzájemná podpora a vlastní dobré vize." 
 
* Je n�jaká zem�, která je pro vás vzorem? 
 
 "Skandinávské zem�, kde jsou ženy daleko sebev�dom�jší a tím pádem i lépe hodnocené. Nebo ve 
špan�lském m�ste�ku Estepa, kde podle místních vše funguje proto, že polovinu m�stské rady tvo�í ženy. Když 
jsem se o tom zmínila na jedné p�ednášce u nás, prý by to nešlo." 
 
* Pro� to u nás nejde? 
 



 "Zaujímají-li lidé p�edem názor, že n�co nejde, pak to opravdu nejde. V�le tvo�it je základem úsp�chu. 
Pakliže n�kdo p�ichází s ideou, že bude bo�it, pak se dobrých výsledk� nedo�káme. I kapka jedu otráví celou 
studnu." 
 
* Ve kterých oblastech to mají ženy nejsložit�jší a ve kterých zase mají ’navrch’? 
 
 "Ženy na strategických úrovních, jako je t�eba top -management firem, jsou výjimkou. Zatímco 
domácnost, �ízení nevládních organizací, charita a služba druhým je doména žen. Spole�nost si toho ale 
neváží, dnes se cení jen to, co se dá koupit za peníze. Ženy p�esto zadarmo doma va�í, nakupují, uklízejí... Pro� 
to d�lají? Z lásky, z povinnosti, ze zvyku, že to tak d�lala maminka a babi�ka..." 
 
* �emu se v�nujete nyní? 
 
 "D�lám jen to, co mi dává smysl a jedu ve stejné linii: p�íroda, ženy, alternativy ke konzumnímu zp�sobu 
života. Od letošního ledna �ídím projekt Quo vadis femina?, což je vize žen o trvale udržitelném život�." 
 


