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Agentura GAIA

18.11.2007
PÁTEK 28. ZÁŘÍ
18.11.2007    Dotace    str. 46   Dotační deník
    MARIE HAISOVÁ    Agentura GAIA    
Končí předposlední čtvrtletí projektu, chystáme 7. monitorovací zprávu. Tiskárna horečně tiskne českou a anglickou verzi závěrečné publikace o projektu, protože potřebujeme zaplatit fakturu do konce září, abychom mohli nárokovat platbu. Nikdo v mém okolí nevěří“danému slovu”, že se budou knihy distribuovat nejpozději 3. října. Radí mi počkat až na hotové dílo a raději riskovat, že nebudeme mít v závěru projektu z čeho zaplatit sami sobě. Taková je úroveň dodavatelských vztahů v Česku téměř dvacet let po revoluci! Absolutní nedůvěra. Posměch sklidila má připomínka“dobrého jména”. O jakém dobrém jménu mluvím? To si zde někdo pěstuje? V tomto duchu pak odpovídám na doplňující otázky do časopisu Nový prostor.

PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA Najednou mám projektu docela plné zuby. Uvědomuji si, že bych už nikdy nechtěla podobnou zkušenost zažít, byť jsem se hodně naučila.
	Rozhoduji se nabídnout Pragoeduce seminář na téma: Plánování a řízení projektů ze strukturálních fondů EU pro potenciální žadatele/ky o finanční podporu. Náplní bude předání praktických i teoretických zkušenosti s přípravou a řízením projektu. Zájemci budou upozorněni na silné a slabé stránky projektového managementu a administrace. Některé příklady lze demonstrovat i na našem dokončovaném projektu.

PÁTEK 12. ŘÍJNA Naše mezinárodní konference proběhla ve středu odpoledne v ekologickém centru hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Máme tak za sebou jednu z našich klíčových aktivit, na níž jsme zvládli představit i závěrečnou publikaci projektu v české a anglické verzi. Těší nás, že přišel očekávaný počet hostů, a ještě více to, že jsme sklidili jejich velké nadšení a spokojenost. Na akci, kterou moderovala redaktorka Rádia 1, promluvila exministryně školství, zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí, organizátorky projektu i jeho účastnice, ředitel dánské školy i redaktorka knihy o projektu. Do diskuse se přihlásila i jedna z anglických korektorek s tím, že tak živou a pěknou knihu ještě nečetla.
	Prodloužený večer s tancem zpestřilo několik doprovodných aktivit - na výběr byla tvorba koberců či ozdob do vlasů, triček, zhlédnutí záznamu průběhu přirozeného porodu či diskuse o práci veřejně aktivních žen a organizací.
	Den po konferenci jsem přednášela o projektu na pravidelném čtvrtečním setkání u Outratů.
	Hostům z Dánska se budeme věnovat ještě do neděle.

PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA V sobotu jsem přednášela dálkovým studentům managementu neziskových organizací Fakulty humanitních studií UK.
Všechna čest, umějí kriticky myslet, ptát se i hodnotit. Hodnocení je vzájemné, i já si dělám názor na ně, a protože jsem na této škole byla podruhé, není náhodou, že se mi vtírá otázka, co je dnešní humanita? Jak se vyučuje a sděluje? Myšlenkami, slovy a skutky?
	Přicházejí písemné reakce na publikaci o projektu. Za mnohé cituji: “Jsem ráda, že jsem byla účastna konference, je to něco zcela jiného, než v čem žiji já a moje kolegyně, bylo to takové uvolnění se zamyšlením nad smyslem života ženy, na které není vůbec, ale vůbec v běžném životě čas. Pomalu ve volných chvilkách pročítám pasáže z knihy, i mé kolegyně tady v práci do ní nahlížely. Všechny shodně hodnotíme vydání knihy jako výkon hodný uznání.”
	Mezi ohlasy nacházíme i tento: “…děkuji vám za váš dárek a posílám vám na něj odezvu.
Zřejmě název knihy vychází z románu Quo vadis, Domine? Ale tam se apoštol Petr, který utíká před pronásledováním křesťanů z Říma, ptá svého učitele Ježíše Krista, proč do Říma jde. A on říká klíčovou větu: »Když odcházíš Ty, musím jít chránit své ovečky Já. Přece je neopustím v jejich nejtěžší životní chvíli.« Proto se ptám, opravdu si myslíte, že ženy jsou dnes schopny takové oběti? S úctou…” Odpovídám, že si myslím, že každá žena přináší denně řadu drobných obětí tím, že pečuje o své blízké, děti, stárnoucí rodiče. Připomínám i roli žen v historii lidstva. Na to, mezi jiným, upozorňuje náš projekt. Vybavuji si, že na konferenci zástupkyně ministerstva připustila, že takový projekt by těžko znovu prošel, na což odpověděla zástupkyně ženského svazu, že jen projekt, který jde pod povrch jevů, má smysl - a že by práce se ženami mimo Prahu byla víc než žádoucí. Ženy na venkově totiž splňují všechna kvalifikační kritéria, a přesto nemohou najít práci, zejména je-li jim nad padesát. Chyba je v nastaveném hodnotovém systému, to je třeba vědět a měnit.

ÚTERÝ 16. ŘÍJNA Na projektovém brífinku jsme včera vyhodnocovali konferenci. Polovina týmu přiznává vyčerpání, nicméně převažujícím výsledným pocitem je nesmírná spokojenost a radost z odvedené práce.
	Budeme muset požádat o mimořádnou platbu. Říjnové výdaje jsou vyšší, promítají se do nich náklady za publikace a konferenci. Do konce měsíce jsou naplánovány ještě čtyři veřejné přednášky, z toho jedna bude 18. října na 1. sympoziu platformy Česká prezidentka, kam jsem poslala základní myšlenkové teze o potřebě změny. Je-li hlavou státu jednosměrně myslící liberální ekonom, pak jsou marná jakákoliv opatření na řešení lichvy, korupce, tunelování, sociálních problémů. Jde o beznadějné pletí zahrádky, která je permanentně zasypávána plevelem shora.

Foto popis| Mezinárodní konference k projektu Quo Vadis, Femina? - vize žen o trvale udržitelném životě

O autorovi| MARIE HAISOVÁ Autorka a koordinátorka projektu


23.11.2007
Chcete prezidentku? Pak přepište ústavu!
23.11.2007    E15    str. 22   Názory
    Ivan Straka    Agentura GAIA    
jak to vidí

Agentura Gaia, prosazující genderová práva žen, přišla s požadavkem na přepsání ústavy do korektního, “jazykově rovnoprávného” ducha. Je totiž napsána “výlučně” v mužském rodě, a tak vyčleňuje ženy ze společnosti: “Ústava ČR je absolutně maskulinní dokument, kde jsou funkce popsané výlučné v mužském rodě.”
	Tolik vedoucí (jaký že je ženský tvar od “mužského” tvaru vedoucí?) projektu Quo vadis, femina? Marie Haisová. Z textu Ústavy podle ní vyplývá, že Česko může mít pouze prezidenta, o prezidentce se v ní totiž nepíše.
	Svůj požadavek paní Haisová odůvodňuje tím, že “jazyk refl ektuje realitu, je důležité, aby byl genderově korektní.” Argumentuje také tím, že ke změnám dochází i v dalších evropských zemích. V Rakousku je například snaha prosadit oslovování “občané a občanky”, “poslanci a poslankyně”. Přepisování ústavy není nic nového. Začali s tím tuším Němci snahou nahradit částici “man”, která připomíná “Mann” - muž, ale slouží k neurčitému vyjádření odpovídajícímu českému “se” (man sagt - říká se), odpovídajícím ženským protějškem. Místo zmíněného man sagt se mělo říkat frau sagt. Německé genderistky požadovaly změnu hymny, protože se v ní zmiňují otcové a bratři, nikoli matky a sestry, v otčenáši (pardon, matkonáši) požadovali “Matko naše, jež jsi ...” a podobně.
	Čeština se tedy za svoje odlišující tvarosloví nemá co stydět a omlouvat, natož to napravovat nesmyslným uváděním dvojic maskulinum/ femininum za každou cenu. Kromě toho, že ne všechna slova jsou dvourodová (kromě zmíněného vedoucího třeba blázen, slepec aj.), jsou další, zdánlivě maskulinní tvary, společné současně pro muže i ženy.
	Kromě nesporných jako člověk, host a osobnost jsou to i divák, občan, zákazník, klient. Nakonec i ten poslanec nebo prezident - záleží přece také na kontextu!
	Proto v české ústavě beze všeho může zůstat “prezidenta volí...”, aniž by to bránilo zvolit jako prezidenta ženu, a posléze ji oslovovat “paní prezidentko”.

Foto popis|

O autorovi| Ivan Straka, Autor je publicista


