České a slovenské #MeToo je tématem Podzimní feministické
konference
tisková zpráva, 21. 9. 2021
Brněnská Káznice bude v sobotu 25. 9 . 2021 hostit již čtvrtý ročník Feministické
konference, kterou pořádá kolektiv Sdruženy. Tématem je sexuální obtěžování a
kampaň MeToo. Program začíná v 15:30 workshopem “Jak se vypořádat s predátorem
ve své komunitě”, od 18:00 pokračuje panelovou diskuzí “Pozdě ale přece: MeToo v
Česku a na Slovensku”, vrcholí předáváním Cen Františky Plamínkové a DJ párty.
Na Podzimní feministické konferenci vystoupí hostky, které se různým způsobem angažují
ve feministických tématech. Mnoho z nich také spojuje téma sexuálního a sexualizovaného
násilí. V panelové “Pozdě ale přece: MeToo v Česku a na Slovensku” diskusi vystoupí
Veronika Valkovičová, autorka knihy Bez súhlasu.txt, Karolína Vaňková z iniciativy
NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET, Andrea Tobolová, zastupující ostravský kolektiv Gendertlachy a
iniciativu Adriana a v neposlední řadě Hana Janečková, která je v rámci Feministické
Instituce členkou garanční rady ředitelky Národní galerie v Praze.
Workshop zaměřený na práci s predátorem v kolektivu povedou autorky*ři podcastu
Rozpustilý*í, se kterými se v prostoru kolektivního učení a pomocí diskuze, čtení i
praktických cvičení zaměříme na otázky jak bojovat za přijímání odpovědnosti a
spravedlnost pro oběti, ale zároveň věřit ve schopnost transformace všech. K večeru
vystoupí pedagožka, aktivistka a stand-up komička Diana Young, která vystupovala a
spoluorganizovala Act*Pride 2021. Celou konferenci pak zakončí DJka Mary C, známá
například provozováním Synth Library a jako zakladatelka kolektivu Trigger.
Zaměření konference může být pro mnoho účastnic citlivé, takže budou na místě přítomní
také lidé z týmu Aktivistické emoční podpory, aby mohli*y zajistit pohodu a bezpečí všech,
kteří se budou konference účastnit.
“Téma konference bylo vybráno záměrně. Českým prostředím v květnu letošního roku
otřásla zveřejněná svědectví žen a dívek, které obvinily bývalého poslance za TOP09
Dominika Feriho ze sexuálního obtěžování a znásilnění,” říká Veronika Prokůpková, členka
kolektivu Sdruženy. Kampaň MeToo tak dorazila i do naší země. Česká společnost se s
ničím podobným ještě nesetkala, neví tedy jak na takové kauzy reagovat a ani jak je
efektivně řešit.
Kolektiv Sdruženy si dává za cíl také zviditelňovat ty, kteří přispívají k lepšímu postavení žen
a dívek ve společnosti. Proto také každoročně na Feministické konferenci uděluje Cenu
Františky Plamínkové jednotlivcům i kolektivům. Františku Plamínkovou jako ikonu pro toto
ocenění si kolektiv vybral pro její celoživotní práci na poli ženských práv. Usilovala o to, aby
žena mohla mít stejné postavení jako muž, aby se mohla stejným způsobem uplatňovat ve
společnosti a zaměstnání či získávat vzdělání, což byla na přelomu 19. a 20. století opravdu
revoluční myšlenka.
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O kolektivu
Sdruženy jsou neformální feministický kolektiv, který organizuje a zapojuje se do různých
typů akcí od promítání feministických filmů až po akce občanské neposlušnosti. Hlásí se k
intesekcionálnímu feminismu, který si klade za cíl spojovat skrze feminismus i další
marginalizované skupiny. Témata intersekcionálního feminismu tak mohou být například
transgender identity, etnicita, disability, třídní příslušnost nebo klimatická změna. Mezi další
témata patří právo na svobodnou volbu v nakládání se svým tělem, sexuální násilí, různé
podoby péče, práva LGBT+ atd. Každá*každý člen*ka má své téma a své hranice, nikdo
není nucen do něčeho, s čím se vnitřně neztotožňuje a všichni mají volbu vybrat si formát
akce, který jim vyhovuje. Uspořádání kolektivu je nehierarchické. Členky*členové věnují
kolektivu tolik času a energie, kolik zrovna můžou, takže se dynamika kolektivu proměňuje.

