
Ženy v české evropské, zahraniční a bezpečnostní politice 

O zahraniční, evropské a bezpečnostní politice se na konferencích v České republice hojně diskutuje, přičemž tyto oblasti 
přitahující pozornost celé Evropské unie také určují agendu pro budoucnost Evropy. I přes velký pokrok, který bylo možné  
ve společnosti zaznamenat v posledních 30 letech po sametové revoluci, se však bohužel stále potýkáme s několika relikty  
z minulosti. Paleta diskutovaných témat spojených s evropskou politikou je opravdu široká, nicméně do debaty jsou zapojováni 
zejména mužští experti. Velmi často se tak stává, že se na dané téma uspořádá tzv. male only, tedy výhradně mužský panel 
diskutujících. 

Skutečnost, že se k těmto tématům zpravidla mohou vyjádřit pouze muži, je nespravedlivá a vede k vyloučení ženských expertních 
hlasů z celé diskuze. V rámci těchto debat bychom se tak rády zasadily o zvýšení genderové diverzity. 

Naší prioritou je, aby se ženy zapojily do utváření podoby našich životů a aby inspirovaly další generace. V souladu s těmito ideály založila Asociace  
pro mezinárodní otázky a pražské zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung síť „Women Network on Czech European, Foreign and Security Policy“. Jedná se o platformu 
pro setkávání českých žen, které se aktivně věnují evropské, zahraniční a bezpečnostní politice. Cíl této platformy spočívá v tom, zajistit ženám s expertními 
znalostmi z oblasti veřejné správy, politiky, diplomacie, mezinárodních organizací, médií, výzkumných institucí a z neziskového sektoru prostor, aby mohly 
vzájemné sdílet své specifické pracovní zkušenosti. Zároveň by měly dostat příležitost k tomu, aby společně diskutovaly o hlavních výzvách, kterým musí ve svých 
profesních životech čelit. Hlavním cílem našich síťovacích aktivit je zvýšit účast žen v debatách o české zahraniční, evropské, bezpečnostní a obranné politice, 
přičemž je kladen důraz také na to, aby se ženy více zapojily i do rozhodovacího procesu o českých mezinárodně politických záležitostech. 

Platforma žen se bude pravidelně scházet s renomovanými expertkami, se kterými bude vedena diskuze nejen na téma jejich specifické expertízy, ale debatovat  
se bude i o tom, jaké osobní zkušenosti ony mají s profesním životem v pozici expertky na evropskou, zahraniční či bezpečnostní politiku. 

Jedním z dalších kroků by mělo být vytvoření databáze, která by obsahovala kontakty na expertky na českou zahraniční, evropskou či bezpečnostní politiku. Cílem 
tohoto praktického nástroje by mělo být zajištění vyšší účasti žen na utváření této agendy a na následné debatě. Databázi by měly tedy tvořit kontakty na expertky, 
které pocházejí z České republiky.  

Budeme velice rády, pokud byste projevily zájem se k naší platformě připojit a aktivně tím podpořit náš cíl zvýšit genderovou diverzitu v rámci diskuzních panelů  
o české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice. Pokud byste se rády staly naší členkou, prosím, kontaktujte nás, a my Vám rády poskytneme další informace. 
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