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Diskuse / Ženy v normalizaci. Hned několik sdružení se v posledních dnech pokusilo zaznamenat svět, který tvořila
éra prezidenta a generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka. První seminář, který zorganizovala Knihovna
Václava Havla a Fórum 50 %, se snažil oživit atmosféru bytového semináře. Týkalo se to -ženského odporu za
normalizace" a v pražské Galerii Montmartre se sešla asi padesátka lidí, kteří naslouchali několika bojovnicím té
doby. Doprovodná akce je k vidění do konce června, diskusi jste si ale musili odbýt dříve. A bylo to poněkud tristní.
Diskusi druhou, která následovala sotva týden po té první, pod názvem Ženy ve veřejném životě, organizovala
Asociace pro rovné příležitosti, asociace Ano pro Evropu, za podpory Programu EU ?Evropa pro občany?. Z této
akce jsem měl pouze nepřímé ohlasy.
Ale první jaksi předpokládá akci druhou. Při té první šlo vlastně o návrat ke zdrojům ženské emancipace, i když v
podmínkách třeskutě nesnesitelných: za pravidelného fízlování, záznamů a útisku - potažmo vězení. Mezi těmi
ženami, co to prožily, mohl divák ocenit výklady zvláště Petrušky Šustrové, nebo Jiřiny Šiklové.
Každá ovšem vnášela do diskuse své velmi osobité výklady, které občas ústily v klišé, které by člověk od nich
nečekal. Úhel pohledu v rámci studií generové problematiky zaváděl až příliš k výrokům typu: -Pouze ženské
dokážou vytvořit podhoubí k nevládním organizacím!" Člověka tak maně napadlo, že svět se přece nedělí pouze na
muže a ženy, a že mnohé ženy přejímají mnohdy naprosto zbytečně mužské role. Těším se, až se jednoho dne
objeví seminář o roli homosexuálů za totality, nebo třeba o významu travestitů. Nechci tím rozhodně zlehčovat ani
význam vystoupení slovutných dam v Senátu České republiky, jmenovitě: Aleny Gajdůškové, Květoslavy
Kořínkové, Moniky MacDonagh-Pajerové, Marie Jílkové, Alexandry Jachanové-Doleželové, jakkoliv byly z doslechu
poněkud méně autentické. Ale jistě to nebylo chybou moderátorky Michaely Marksové-Tominové, o níž vím, že se
tématu věnuje velmi náruživě.
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