zakládání hnutí v místních komunitách a na podporu programů OSN, které mají vliv na desetitisíce dívek po celém
světě. Girl Up je iniciativa Nadace OSN skládající se z globální komunity partnerů, kteří společně usilují o dosažení celosvětové genderové
rovnosti.
CHCEŠ SE K NÁM PŘIDAT?
Naše hnutí sahá do každého koutku Země a budeme rádi, když se
k nám rozhodneš připojit právě TY. Ať už jsi kluk nebo holka, chodíš
na základku, na střední nebo na vysokou, přidej se ke Girl Up a začni
se aktivně zasazovat o genderovou rovnost už dneska. A jestli nejsi
student, nevadí! Můžeš s námi závodit za náš běžecký tým, setkat se
s našimi mladými profesionály nebo nás propojit s vlastní organizací
a stát se naším partnerem.
Víc se dozvíš na stránkách GirlUp.org/Join.
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KAŽDÁ HOLKA
MÁ SVŮJ JEDINEČNÝ,
SILNÝ PŘÍBĚH.
MY TYHLE PŘÍBĚHY
OSLAVUJEME –
TAK JAKO
ROZMANITOST,
KTEROU MÁ
NAŠE HNUTÍ NAPŘÍČ
GLOBÁLNÍ KOMUNITOU.

“
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Že jsem feministka, jsem nevěděla až do svých patnácti. Nevěděla jsem
to, protože jsem netušila, že potřebuju být feministka, a navíc jsem si
myslela, že kdyby se ze mě feministka stala, nemohla bych používat
make-up. A já make-up fakt zbožňovala. Tak jako moji bráchové jsem
chodila do školy a moje máma chodila zrovna tak jako táta do práce.
Feminismus byl něco, o čem jsme se učili v dějepise, něco s čím jsme
si už nemuseli lámat hlavu. Podobně jako telegramy, korzety a mor byl
feminismus pozůstatkem sufražetek, spálených podprsenek a vyhraných, dávno zapomenutých bojů.
Věděla jsem, že tam venku, v divočině, feministky jako nějaký vzácný druh pěvce ještě pořád existujou. A taky jsem s jistotou věděla,
že rozhodně nechci být jedna z nich. Byl začátek třetího tisíciletí a já
nedokázala pochopit, za co tyhle feministky – ve světě, v němž existovala Beyoncé – pořád sakra bojujou. Moje představa „feministky“ navíc naprosto odporovala všemu, bez čeho se můj patnáctiletý mozek
nedokázal obejít. Feministky nepoužívaly make-up (můj velký koníček). Neholily si nohy (moje oblíbená aktivita). Neběhaly za klukama
(mým oblíbeným druhem člověka) a hlavně určitě nenosily růžovou.
A růžová byla moje nejoblíbenější barva. Stát se feministkou by pro
mě znamenalo zbavit se půlky šatníku, odhalit světu chlupaté nohy
a poďobané tváře a učinit přítrž svému každodennímu intenzivnímu
rozesílání zpráv klukům, z nichž jsem byla hotová.
Jedna úžasná feministická superhrdinka jménem Audre Lordeová
kdysi prohlásila: „Naše pocity jsou naší nejopravdovější cestou k poznání.“ A můj vpád do feminismu byl poháněn právě výhradně pocity.
Od té doby se můj feminismus rozvinul a rozrostl do čehosi daleko
květnatějšího, plného myšlenek, knih, citátů a aktivních záměrů, ale
na začátku – na začátku to byl jenom pocit. Zrodil se s minimálními
souvislostmi a s pramálo odbornými slovy ze spousty emocí.
V patnácti se ke mně skupina mužů, mezi kterými bylo i pár žen,
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„

ŽE JSEM
FEMINISTKA,
JSEM NEVĚDĚLA
AŽ DO SVÝCH
PATNÁCTI.

“
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zachovala dost špatně, a kdybych byla kluk, s ničím takovým bych se
potýkat nemusela. Jenže jsem byla náctiletá holka s na modro obarvenými konečky, co si libovala v tom, že na prohlídky k lékaři chodí zásadně v širokých tylových sukýnkách. Byla jsem moc nemocná
a bez správné diagnózy a dostatečné pozornosti daleko dýl, než si zaslouží dokonce i otravná puberťačka, které by jinak prospělo, kdyby
jí někdo trošku srazil hřebínek. Neposlouchali mě a nebrali mě vážně
z mnoha důvodů, kterým teprve teď, skoro s desetiletým zpožděním,
začínám konečně přicházet na kloub. Stalo se to, protože jsem byla
mladá a protože jsem byla citově „komplikovaná“, ale taky protože
jsem byla holka. A protože osoba, která vedle mě v každé čekárně,
ordinaci a nemocnici seděla, byla žena a máma.
V porovnání se všemi ohavnostmi, kterých se patriarchát kdy dopustil, bylo to, co se přihodilo mně, docela zanedbatelné. Nebylo to
nic velkého a zlepšilo se to a já měla ohromné štěstí. Ale stalo se to.
A zažehlo to ve mně pocit, který začal sílit.
Moje nemoc mimo jiné znamenala, že jsem strávila tři roky v posteli
zavřená u sebe v pokoji, a jediné, čím jsem se mohla zabavit, bylo čtení, googlování a háčkování malých zvířátek. A tak jsem se teda pustila
do čtení. Četla jsem Virginii Woolfovou, Glorii Steinemovou a Caitlin
Moranovou a pak mi najednou došlo, že jsou to všechno bělošky a že
bych možná měla zabrouzdat někam hlouběji. Přečetla jsem Audre
Lordeovou, Roxane Gayovou a Chimamandu Ngozi Adichie a pomalu, ale jistě jsem začínala chápat, myslet a vnímat.
Začínala jsem chápat, že to, co se mi přihodilo, byla malá vlnka
vprostřed oceánu bolesti, pohybu a změny. Začínala jsem chápat, že
genderová rovnost není, jak jsem si myslela, záležitost minulosti, ale
sen vzdálené budoucnosti. Sen, za který dennodenně bojovaly celé
generace žen a mužů a jejichž boj neustával ani teď.
Jakmile mi tohle došlo, pochopila jsem, že moje domněnky o tom,
co to znamená být feministka, jsou ve skutečnosti nástroj toho stejného systému nenávisti, který se tyhle ženy pokoušely rozbít. Tenhle
systém (jinak zvaný také „patriarchát“) zkonstruoval přesně takový
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obrázek feministky, který měl mladé ženy odradit od dalšího boje. Lži
o feminismu, jimiž nás krmí, nás mají odvrátit od hnutí, které je ve
skutečnosti pro každého. Od hnutí krásnějšího a potenciálně silnějšího, než jsme kdy vůbec snili. Když jsem začala číst, pochopila jsem,
že i feministky nosí make-up (když chtějí). Taky si holí nohy (když
chtějí) a milujou kluky (když chtějí). A i feministky můžou rozhodně
nosit růžovou. Spoustu růžový.
Ženské hnutí žije a existuje už předlouhá léta. Je to nádherná a složitá časová osa skládající se z lidí, teorií, slov a knih, které neustále
definují a přepisují, co to znamená být feministka. Tahle knížka není
akademická učebnice. Není to návod, jak se stát dokonalou feministkou, ani sbírka esejů napsaných profesorkami ženských studií o historii hnutí. Takové svazky existují a spousta z nich je úžasná, jenže
o tohle v téhle knížce nejde.
Tahle knížka je knížkou pocitů měnících se v myšlenky, které se
dál proměňují v činy. Většina z těch neuvěřitelných žen, které do ní
přispěly, neví s velkou pravděpodobností o feminismu víc než ty.
Většina z nich je teprve na startovní čáře téhle celoživotní pouti za
objevením toho, co feminismus znamená a jak za něj bojovat. Tahle
knížka tu není proto, aby ti odkryla všechno, co potřebuješ o feminismu vědět, ale proto, aby ti ukázala, že v jeho srdci jsou ženy. Ženy
složité a spletité, které nosí make-up a růžovou a smějou se a pláčou
a neví si občas zrovna tak jako ty rady. Tahle knížka by ti moc ráda
ukázala, že být feministkou znamená dost možná něco jiného, než co
sis doteď myslela.
Moje patnáctileté já se mýlilo v ledasčem, ale v jednom mělo pravdu. Feministky jsou jako vzácní pěvci. V nicotných počtech se nám
vznášejí nad hlavami a snaží se shlížet dolů na svět a vidět ho takový,
jaký skutečně je. Hledí z výšky a všímají si hor, které bude muset náš
svět překonat, jestli má být svoboda vůbec někdy možná, a pak se
spouštějí zpátky na zem, aby nám pomohly všechny ty vrcholy zdolat. Já feministka jsem. A bez růžový, bez tý nedám ani ránu.
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TAHLE KNÍŽKA
TI MÁ UKÁZAT,
ŽE V SRDCI
FEMINISMU
JSOU
ŽENY.

“
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