Zpráva předsedkyně SŽ PhDr. Elišky Janšové
Sněm SŽ KDU – ČSL, 26. 9. 2O15
Milé sestry, vážení hosté,
Oproti minulému Sněmu, který se konal 27. dubna 2013, je postavení SŽ KDUČSL mnohem stabilnější. SŽ prošlo nelehkým obdobím, do kterého zasáhl
neblaze odchod části členů strany do nové vzniklé formace (TOP O9), neúspěch
KDU-ČSL ve volbách 2010, následné finanční problémy, různé odstředivé
tendence, přesto SŽ všechno ustálo a patří dnes mezi respektované ženské
stranické frakce na naší politické scéně. Už na stranickém sjezdu ve Zlíně jsem
veřejně poděkovala europoslankyni Michaele Šojdrové, která má na stabilizaci
a postavení SŽ velký podíl a celému zlínskému SŽ za vše, co pro společnou věc
udělaly. Činím tak i dnes Michaelo, Karlo a ostatní – děkuji.
Vše nasvědčuje tomu, že jsme neblahé období překonaly a čeká nás už to lepší,
pokud se o to všemi silami společně přičiníme. Naše finanční situace oproti
minulým letům je velmi uspokojivá. Protože finanční zprávu podávají naše
ekonomky, nebudu se finančními otázkami více zabývat.
Po neutěšené situaci související s rozpadem některých krajských SŽ,
zaznamenaly krajské organizace úspěšný rozkvět. Kromě stabilních, dobře
fungujících jako jsou Zlín, Pardubice, Praha, MS kraj, Ustí n.L.,Vysočina,
evidujeme nově vzniklé SŽ Karlovarského kraje, a mám čest je zde přivítat
v čele s jejich předsedkyní Mgr. Ladou Lapinovou. A přeji, aby se jim mezi námi
líbilo a získaly mnoho podnětů a inspirace. Stejně srdečně vítám zástupkyně ze
Středočeského kraje, po dlouhé době opět máme krajskou tajemnici jako
členku SŽ ses. Marii Vondráškovou. Přejeme středočeškám hodně zdaru při
restartu SŽ. Také jihomoravský kraj po několikaleté stagnaci avizuje naději, že
po návratu Marie Jílkové do čela SŹ se znovu postaví na nohy.
Všechny zprávy tak radostné nejsou. V loňském roce v červnu jsme se rozloučily
se zakládající členkou SŽ a předsedkyní dozorčí rady sestrou Ing. Irmou
Zlatohlávkovou. Její vztah ke SŽ byl do posledních dnů jejího života velmi živý.
Byly jsme na jejím pohřbu a věnovaly krásné květiny. Po jejím odchodu byla do
funkce předsedkyně dozorčí rady zvolena Ing. Hana Demlová. Myslím, že je to
důstojná náhrada.
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Aktivity na celostátní úrovni byly ve znamení desetiletého založení Sdružení
žen, v r.20O4 v Domaníně na Vysočině. Nejvýznamnější akcí k výročí bylo
uspořádání Mezinárodní konference 26. 6. 2015 v Senátu za účasti
eurokomisařky Věry Jourové, europoslankyň naší frakce a dalších hostů.
V souvislosti s výročím SŽ vydalo nový propagační leták mapující stručně
historii SŽ KDU-ČSL. Další aktivity celostátní úrovně: seminář o zastoupení žen
v politice, odborné školení pro zastupitelky KDU-ČSL (Praha, Olomouc),
seminář týmu rodinné a sociální politiky o dostupném bydlení v Pardubicích.
Co je mínus tohoto období? Absence tajemnice. Původní Miriam Farská,
kterou jsme měly rády, byla výborná, se vdala, má dítě, čeká druhé, její
nástupkyně Saša Nováková po krátkém působení v Charitasu odjela na stáž do
Bruselu a už se nevrátila. Je to prostě smůla. Zatím se nám nepodařilo najít
náhradu. Snad se nám to podaří v dohledné době vyřešit.
Programové perspektivy:
Úkolem ženských frakcí v politických stranách je participace na programu
svých stran. Zejména o témata, která jsou mužům vzdálená a kterým se
nepřesně říká „ženská“. Nemám v úmyslu zde analyzovat program KDU-ČSL,
jenom chci konstatovat, že absence žen ve vedení a ostatních strukturách
strany, citelně ochuzuje programovou koncepci. Rovněž také malá účast SŽ
v odborných komisích je znatelná.
Krajská SŽ v minulém období představila řadu dobrých námětů. Zejména
pražská organizace vynikala v četnosti a rozmanitosti. Za tuto aktivitu jim děkuji
a doufám, že neustane. Za nejvýraznější z témat PSŽ pokládám diskusní seminář
„Ženy a věda“ za účasti našeho předsedy a místopředsedy vlády Pavla
Bělobrádka. Tento seminář otevřel závažné téma 1) postavení žen ve
vědeckých profesích, 2) problémy žen s vyšším vzděláním skloubit profesi
s rodinou. Je to problém, kterým se dosud žádný z politiků nezabýval, a proto
doufám, že PSŽ bude pokračovat a toto téma rozvíjet. Spolupráce s iniciativou
AV Žena a sociologie bude pro SŽ i KDU-ČSL velmi užitečná.

Dobrou práci vykazuje tým rodinné a sociální politiky pod vedením Ing.
Zdenky Kumstýřové, 1. místopředsedkyně SŽ. Oceňuji, jak se jí podařilo uchopit
téma sociálního (dostupného) bydlení, navázat spolupráci s místopředsedkyní
senátu Miluší Horskou, místopředsedou PS Janem Bartoškou a vedoucí
pracovnicí MPSV Mgr. Lindou Sokačovou. O práci svého týmu pohovoří ve
svém příspěvku místopředsedkyně Zdenka Kumstýřová.
Oceňuji aktivity předsedkyně severočeského SŽ Věry Šnapkové, která se
angažuje při obnově regionálních památek v severočeském kraji, je to dobrý
příklad vztahu k místní kultuře. Jsme strana, která ctí tradice, národní i lidové,
snažíme se je stále objevovat. Pro SŽ zlínského a moravskoslezského regionu
jsme objevily vzácnou památku - pomník první dámy Charlotty Garrigue
Masarykové z r. 1926 na Prostřední Bečvě v katastru Hutisko-Solanec. Je to u
nás jediný pomník Ch. Masarykové, který přežil ukrytý v beskydských lesích obě
totality. Více o památce si řekneme při prezentaci místopředsedkyně Pavly
Stankayové. Nejen ve SŽ, ale i KDU-ČSL absentuje téma ekologie. Je stále větší
výzvou pro naši současnost a jistě nemusím připomínat poslední encykliku
papeže Františka „ Laudato Si“, kde upozorňuje na souvislost ničení přírody a
sociální chudoby. Uvítala bych, kdyby některé SŽ téma zvedlo a bylo příkladem i
pro KDU-ČSL.
Stěžejní úkol, před kterým stojí SŽ je prosazení většího počtu žen na
kandidátkách KDU-ČSL. Předsednictvo strany přijalo z podnětu SŽ usnesení
podporovat ženy, uvidíme, zda bude úspěšné. V příštím roce nás čekají krajské
volby, pro stranu i SŽ velmi důležité. Naše vedení často argumentuje velkým
počtem žen zastupitelek, místostarostek i starostek zejména v menších obcích.
Na vyšší pozici máme Kláru Liptákovou, nám. primátora v Brně a nám.
primátora Hradec Králové Anetu Maclovou. To mnoho není. A budu upřímná:
z pozice místostarostky v Nižboru nebo Horních Bludovicích se na ministerské či
jiné významné funkce nevybírá. Krajská pozice je přesně ona čára, kterou musí
ženy překročit na cestě výše. Musíme odmítnout tvrzení „ženy nejsou“jako
nepravdivé klišé. Politická strana, která nebude mít připravené ženy pro vyšší
funkce, si škodí sama. Viděli jsme to při výběru eurokomisaře-ky, kdy místo
plánovaného P. Teličky byla vybrána Věra Jourová. Kdyby ANO ženu nenabídlo,
neměla by ČR tuto pozici. Politika prostě ženy potřebuje.

TGM říká, „ není ženských a mužských témat, jsou to věci lidské“. Politika jako
služba občanům musí být lidská. A proto tam nesmí ženy chybět“
Děkuji za pozornost. Eliška Janšová

