prospěje to všem

Zakroužkuj ženu jsme připravovali po večerech.
Milionový dosah a 17 ambasadorů nikdo nečekal.
Občanská iniciativa Zakroužkuj ženu zvedla vlnu zájmu o ženy v politice. Vedle bohaté
diskuse nabídla jednoduchý způsob, jak zastoupení političek ve Sněmovně zvýšit
– kroužkováním. Celá kampaň prý přitom vznikala „na koleni”.
„Hlavně v posledním týdnu jsme nevěděli, kde nám hlava stojí. Zatímco ještě v září nám známé tváře na nabídky
ambasadorství neodpovídaly nebo nás rovnou odmítaly, dva týdny před volbami jsme nestíhali publikovat
ambasadorské posty. To, že víc žen v politice prospěje celé společnosti, prostě najednou chápeme všichni,”
popisuje editorka Marie Bednářová.
Kampaň oslovila asi 1.2 milionu lidí. Stejný byl i počet kroužků udělených ženám. Tedy téměř dvojnásobný než
v minulých volbách, kdy jich političky získaly jen 650 tisíc.

Ve Sněmovně zasedne rekordní počet žen
Obsadí 50 z 200 křesel. 13 političek by se bez
kroužkování do Sněmovny vůbec nedostalo.
V minulých volbách se do Sněmovny probojovalo
44 žen, dvě následně přibyly jako náhradnice. Kromě
výsledného počtu křesel je důležitý i další ukazatel.
Významně se proměnil poměr preferenčních
hlasů pro muže a ženy. Pětiprocentní hranici letos
překročilo 252 žen a 409 mužů. Naposledy to bylo jen
184 žen a 550 mužů.

„Kromě reálných čísel vnímám jako důležitou
diskusi, která díky kampani proběhla v médiích
a na sociálních sítích. Ačkoliv se zpočátku
objevovaly stále dokola třeba tři typické komentáře
(argument „a proč ne taky 50 % dřevorubkyň?,“
obava z nižší kvalifikace na úkor genderu nebo
domněnky o nedostatečně ostrých loktech), po pár
týdnech už na ně věcně odpovídali sami čtenáři,
aniž bychom do diskuse museli zasahovat,“
popisuje Matouš Turek, jeden z mluvčích iniciativy,
který také za profil Zakroužkuj ženu na sítích
reagoval.

Společenská změna se dá nastartovat i o pauze v práci
Zajímavostí této občanské iniciativy je to, že se její členové před kampaní vzájemně neznali. Dohromady je
spojila Facebooková skupina založená Oldřichem Florianem, která vznikla v reakci na fotku Pirátů a Starostů
– kde v zástupu identicky vypadajících mužů stojí jediná žena, Olga Richterová.
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„Přihlásilo se pár lidí, kteří měli čas a chuť. Dali jsme
dohromady, kdo co umí. Kampaň jsme pak chystali
po večerech, když usly děti, u kojení, o pauzách
v práci nebo při psaní diplomek. Jsme navíc

Které osobnosti společně se Zakroužkuj ženu
vyzývaly ke kroužkování političek?
• herečka Jitka Schneiderová

z různých měst. Vtipné tedy bylo, že naživo jsme se

• herečka Ester Geislerová

až do prvního happeningu na Náplavce viděli jen

• herec Tomáš Hanák

jednou,” směje se Turek.

• TMBK, umělec Tomáš Břínek

A které známé tváře jste v kampani mohli
zahlédnout? Herce Tomáše Hanáka, herečky Jitku
Schneiderovou, Ester Geislerovou, Alenu Dolákovou,
režiséra Víta Klusáka nebo umělce TMBK – Tomáše
Břínka a další. Celkem kampani propůjčilo svou tvář
18 známých osobností.
„A co dál? Zatím od našich sledujících slyšíme, že
bychom se mohli zapojit do prezidentské kampaně
a zároveň dál informovat veřejnost o tematice žen
v politice. Takže pokračujeme. Pohání nás jedno
povzbudivé zjištění – že ač to tak možná někdy
nevypadá, umíme v Česku táhnout za jeden provaz

• bloggerka a autorka Dewii
• herečka Alena Doláková
• novinářka a bloggerka Ewycz
• filmový publicista Kamil Fila
• publicistka Lilia Khousnoutdinova
• režisér Vít Klusák
• herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová
• violoncellistka Terezie Kovalová
• modelka a moderátorka Iva Kubelková
• marketérka Pavlína Louženská
• filmová producentka Olga Menzelová
• ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová

nehledě na to, jaké politické názory kdo zastáváme,”

• herečka a režisérka Petra Nesvačilová

uzavírá Anna Hrábková, která má na starosti vedení

• terapeut Honza Vojtko

a strategii kampaně.

Tisková mluvčí:

Johanna Nejedlová, +420 722 018 115

Kontakt pro média:

Adéla Hrdličková, +420 605 158 008
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Web:

https://zakrouzkujzenu.cz/

FB:

https://www.facebook.com/zakrouzkujzenu/

IG:

https://www.instagram.com/zakrouzkujzenu/
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