
Rozhovor – agentura GAIA 

Agentura GAIA je ob�anské sdružení, jehož cílem je, podle vlastních slov, hledání nových 
forem mezilidské komunikace v oblasti životního prost�edí, vzd�lávání a osv�ty, prevence 
a �ešení negativních d�sledk� lidské �innosti na životní prost�edí. GAIA realizovala 
a realizuje mnoho projekt� a aktivit v oblasti ochrany p�írody, nap�íklad ve�ejnou sbírku na 
obnovu zelen�, vysazování strom� ve m�stech, zam��uje se i na rozvoj komunitní a sousedské 
spolupráce. GAIA se dále zam��uje na projekty v cyklu Ženy a životní prost�edí, jako 
nap�íklad vzd�lávací a osv�tový projekt �as je život na téma rovnoprávnosti, sebev�domí, 
hospoda�ení s �asem. V rámci tohoto cyklu v minulosti realizovala projekty Ženy v politice 
a ve�ejném život� a Život není na prodej. Na otázky odpovídala Marie Haisová. Více na 
http://www.ecn.cz/gaia 

1) Za�neme obecn� – Jaký je podle vás vztah žen a p�írody? Liší se n�jak od vztahu 
muž� k p�írod�? 

Pro pochopení p�ipomenu patriarchální pojetí ženy a p�írody. Ob� jsou dobývané, št�dré, 
zneužívané, devastované, p�ehlížené, poko�ované, p�irozené, krásné, živo�išné, uklid�ující. 
U obou se cení panenskost. Ani domácí práce žen, ani hodnota p�írody není kalkulována 
v hodnotách hrubého domácího produktu (HDP). 

Co se tý�e vlastní otázky, jaký je podle mého názoru vztah žen a p�írody, použiji analogii, 
doufám, že srozumitelnou. Otroci i otrokyn� solidarizují se svými pány, nikoliv sami se sebou 
�i s dalším, kdo je zneužíván. Mužský vztah k p�írod� je agresivní, dobyva�ný, drtivá v�tšina 
žen pasivn� toleruje. 

2) Vaše ob�anské sdružení se snaží o uplat�ování ženského principu na celospole�enské 
úrovni. Co tím máte konkrétn� na mysli? 

Ženským principem se myslí city, intuice, emoce, láska, iracionálno, pudy, instinkty, empatie, 
mate�ství, pé�e o druhé, skute�né lidské vztahy, hudba, tanec, literatura, pohoda domova 
zkrášlená um�ním, vnímavost, kv�ty, d�ti, zví�ata, život, spolupráce, vedení, uvoln�ní, celek, 
jin. 

Do mužského principu se �adí rozum, technika, technologie, v�da, slova, logika, detail, 
ú�elnost, cíl, sobectví, sout�žení, právo, hierarchie, peníze, majetek, boj, lov, zabíjení, �ízení, 
vn�jší sv�t, moc, �ízení, nap�tí, jang. 

3) Je podle vás nutné prosazovat ženský princip i v politice? Jak by �eské politice podle 
vás pomohlo v�tší zastoupení žen? 

A� si každý/á p�ímo�a�e odpoví sám/a. Já vnímám širší kontext a zde je odpov�� 
komplikovan�jší. V dosavadním pojetí manželství nešlo o rovnici 1 + 1 = 2. Ta rovnice byla 
1 + 0 = 1, p�i�emž žena byla ta nula, která se musela ztotožnit s mužem. S�atkem p�ijmout 
jeho jméno, jeho hodnoty. Dnes je tolik rozvod�, nebo� hledáme svoji identitu, což je 
v tradi�ních hodnotách, které stále ovládají spole�nost, problém. Politika je mužská hra, 
demokracie v dnešním pojetí má své ko�eny ve starov�kém 	ecku a byla to hra muž�. Zatím 
m�žeme vid�t, že ženy v politice jsou bu� muži v sukních, �i manekýny – hra�ky pro muže. 
Dle mého názoru, nejde jen o zastoupení pohlaví, jako takového, jde zejména o vyznávané 
a uznávané hodnoty. 



4) Jakým zp�sobem by podle vás ženský princip nap�. v politice ale i v jiných oblastech 
m�l být uplat�ován? Jsou podle vás nutná n�jaká systémová opat�ení? Jaká? 

Politika je mužská záležitost, hierarchicky �ízená, s kontrolními mechanismy tak silnými, jak 
dominantní je politická struktura. P�evládá vertikální myšlení. Zkuste si ud�lat analogii tohoto 
mužského makrosv�ta a mikrosv�ta žen. P�edstavte si, že budete doma vládnout tak, že 
budete zvláš� rozhodovat o zdraví d�tí, zvláš� o jejich vzd�lávání, zvláš� o jejich obran�, 
financování, podle toho, jak jsou strukturována jednotlivá ministerstva. A promítn�te si 
horizontální organizaci rodiny, kde vše souvisí se vším. V ideální situaci nedáváte víc energie 
do zabezpe�ovacího systému svého domova než do výchovy, vzd�lání, zdraví… Stejn� si 
m�žete zauvažovat o makroekonomice státního rozpo�tu a mikroekonomice rodinného 
rozpo�tu. 

Podle m� m�že dojít ke zm�n� pouze tehdy, budou-li si ženy pln� v�domy svých kvalit 
a hodnot, budou-li v�d�t, co cht�jí a budou-li se schopny sjednotit ve svém názoru a jít za 
ním. Pak si též prosadí systémová opat�ení podle toho, jaké hodnoty budou chtít prosazovat. 

5) Jste spokojeny se sou�asnou legislativou týkající se ochrany životního prost�edí? 
Pokud ne, myslíte, že by to bylo lepší, pokud by bylo v politice více žen? 

Životní prost�edí je jedna ze sou�asných politických disciplin. Jsme sou�ástí p�írody, homo 
sapiens je jen jedním z živo�išných druh�. Nejsem spokojená s estetikou prost�edí, nelíbí se 
mi, jak se zachází s krásou krajiny. Tato slova v terminologii ministerstva životního prost�edí 
nenajdete. 

Když jsem p�ed osmi lety za�ínala s programem ženy a životní prost�edí, v��ila jsem, že to je 
téma, které ženy biologicky i kulturn� zajímá. Kde je p�vod všech alergií, nemocí, sociálních 
a ekologických problém�, kriminality? Neodhadla jsem status quo, podcenila jsem vymývání 
mozk� reklamou, permanentní mediální tlak s požadavky na to, jak máme vypadat, jaké 
máme být. Filozofky se nežádají a nepropagují, tak nejsou. 

Situace se zlepší, budeme-li v�d�t, co chceme, budeme-li um�t za svými požadavky stát 
a prosazovat je. V Agentu�e GAIA organizujeme od letošního roku projekt Quo vadis femina? 
– vize žen trvale udržitelného rozvoje, podpo�ený ESF. V��ím, že naše ženy zaujme a že se 
zapojí. 

Jinak d�kuji mnohokrát za oslovení a p�eji radostný a tvo�ivý rok 2006, plný lásky, p�átelství 
a zdraví. 

T�ším se na setkání a zdravím, Marie Haisová 

 
 


