Tisková zpráva
Poslanecká sn movna byla požádána
o zrovnoprávn ní žen v rodinách a domácnostech
11. 9. 2007
PRAHA (Agentura GAIA) Ob anské sdružení Agentura GAIA se v rámci projektu „Quo vadis,
femina“? obrátilo na Poslaneckou sn movnu Parlamentu eské republiky s podn tem k
politické diskusi a žádostí o ešení, jak politicky, právn a ekonomicky zhodnotit as, energii
a lidský potenciál v novaný do práce v domácnosti a pé e o rodinu.
Ob anské sdružení Agentura GAIA, o.s. v sou asnosti realizuje projekt „Quo vadis, femina?“
financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Jeho cílem je zpracovat
sou asnou vizi eských žen, jejich p edstavu o tom, co cht jí a pot ebují, ím prospívají
vedle svých rodin i nejširší spole nosti. Na základ provedeného výzkumu a diskusí se
ženami rozdílných v kových a sociálních kategorií vyplynulo, že eské ženy nepoci ují
diskriminaci pouze na pracovním trhu a v otázce plat , ale stejnou m rou také ve sfé e
soukromé, v rodinách a domácnostech. V tšina že zapojených do projektu se shodla na tom,
že naše spole nost a její politický a právní systém se nezajímá o as a energii ženy, kterou
investovala do d tí, jejich výchovy, chodu domácnosti a rodiny.
„P itom kapitalismus paradoxn uznává, že as jsou peníze. Nikoliv však as ženy. Prvotn
chybí morální ocen ní. Spole nost se tvá í, jakoby domácí práce a povinnosti se zachování
druhu
a rodu neexistovaly. O ekává se samoz ejmá dobrovolnost. Naše láska k druhým.
Spole nost podv dom se vztahy po ítá, ale v dom je ignoruje“, vysv tluje autorka a
vedoucí projektu Marie Haisová. Podle Agentury GAIA, o.s. je úkolem pro strategické orgány
promyslet,
jak
zakalkulovat
mikroekonomiku
každodennosti
do
spole enské
makroekonomiky, jak promítnout hodnotu mikrosv ta rodiny do makrosv ta spole nosti,
který se honosn a paradoxn vy ísluje hrubým domácím produktem. Z tohoto d vodu
obeslala všechny poslance a poslankyn Parlamentu
eské republiky se žádostí
o pomoc a o rozvinutí politické diskuse na toto téma.
Jelikož žijeme ve spole nosti, která hovo í e í ísel, pak se bu sv t ísel p izp sobí sv tu
reálnému, anebo realitu bude t eba do ísel p evést. Následky této ned slednosti taktéž
vyplývají
z pr zkumu provedeného Agenturou GAIA, o.s. Ženy se asto potýkají s vy erpáním,
vyho ením
z únavy a nekon ících necen ných nárok a o ekávání, které jsou na ženy permanentn
kladeny. „Mohu zmínit p íb h ženy, která se starala o t žce nemocného manžela do jeho
smrti, každý den, permanentní služba. Když zem el a došlo na vyrovnání, musela vyplatit
jeho d ti, které pro otce nic neud laly a na spole ném majetku nem ly žádnou zásluhu.
Když žena v p edd chodovém i d chodovém v ku má vyplatit d tem manžela i
exmanželovi polovinu st echy nad hlavou, tak je vážnou kandidátkou na bezdomovectví.
Zde je velká mezera v právním systému. M l by se zhodnotit as a energie žen i muž , který
v nují pé i druhým v zabezpe ení chodu rodiny, p i vyrovnávání SJM i všech ostatních
majetko-právních ízeních.“ dodává Haisová.
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