
Memorandum 
"Živena spája" 

• uvedomujúc si svoj význam žien v spoločnosti ako väčšina obyvateľstva  Slovenskej 
republiky 
 
• prihlasujúc sa k zodpovednosti za šťastie, zdravie, vzdelanosť, spravodlivosť a rozvoj v    
našom štáte 
 
• deklarujúc pripravenosť aktívneho podielu na riešení spoločenských 
problémov ovplyvňujúcich životy žien a mužov a morálnych vykročení niektorých skupín 
obyvateľstva 
 
týmto podpisom sa pripájame k memorandu a pripomíname si dôležitú úlohu solidarity a 
vzájomnej pomoci žien, matiek a starých matiek pri aktívnej obrane: 
 
1. Rovnoprávnosti všetkých občanov a občianok, ktorá je jednou zo základných atribútov 
Európskej únie.  Hoci EÚ predstavuje pre dievčatá a ženy jedno z najrovnoprávnejších 
miest na svete, rovnosť príležitostí nie je úplnou samozrejmosťou vo všetkých oblastiach 
nášho života. Preto považujeme za povinnosť spojiť sa v úsilí dosiahnuť po sto rokoch od 
priznania volebných práv ženám vyrovnanie podmienok nielen pri štúdiu, ale najmä v 
zamestnaní a odmeňovaní pracujúcich žien na všetkých pozíciách vo verejnom i súkromnom 
sektore. Budeme iniciovať verejnú diskusiu o dôležitosti neplatenej práce žien, ktorú od nás 
spoločnosť vyžaduje bez toho, aby nám priznala za ňu odmenu a ocenenie a o 
nespravodlivosti dôchodkového systému, ktorý je nastavený v časoch, kedy ženy zásadne 
zarábali menej a boli závislé od penzie manžela. 
 
2. Európska únia, ktorej sme súčasťou, je jedno z najbezpečnejších miest na svete pre 
dievčatá a ženy, ale kultúrne podhubie stále vplýva na podceňovanie žien na základe  
stereotypov, ktoré si nesieme z minulosti. Žiadame okrem dôsledného uplatňovania už 
existujúcich zákonov v trestnom práve ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o prevencii a 
potieraní násilia voči ženám a domáceho násilia ako výraz pokračovania procesu civilizačnej 
zmeny a modernizácie Slovenskej republiky. Dohovor obsahuje aj výzvu k prevencii násilia, 
dostupnosti služieb pre obete, linky a adresy pomoci, školenia odborníkov a odborníčok a 
vzdelávanie celej spoločnosti v duchu nenásilného spolužitia.  Femicidné činy musia byť 
odmietnuté nielen z hľadiska práva, ale aj morálky. 
 
3. Ako občianky Slovenskej republiky v 21.storočí požadujeme neupierateľné právo pre 
všetky ženy, aj osamelé matky, chudobné dôchodkyne, ženy z vylúčených komunít, utvárať 
si vlastnú budúcnosť, vlastný život podľa svojich predstáv a plánov bez toho, aby boli 
považované za nesvojprávne a nezodpovedné. Samé sa rozhodneme, koľko detí chceme a 
budeme vychovávať v prostredí, v ktorom sa objavujú tendencie k návratu starej 
patriarchálnej podriadenosti žien a detí vládcovi rodiny. Samé zodpovedáme za svoje 
zdravie a sily a preto odmietame akúkoľvek ingerenciu do našich práv, potvrdených priamo 
v Charte ľudských práv. Upozorňujeme, že nástup autoritárnych režimov vždy začína 
okliešťovaním práv žien, ako sme toho boli svedkyniami v roku 1938 po nástupe fašistického 
režimu u nás. 
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4. Máme výrazné zastúpenie v kľúčových rezortoch nášho štátu ako je školstvo, 
zdravotníctvo, štátna správa, justícia či kultúra. Preto je pochopiteľné, ba priam 
nevyhnutné, aby sme mali možnosť priamo participovať na dôležitých rozhodnutiach a 
systémových zmenách v týchto rezortoch, a aby boli naše názory a postoje rovnocenne 
vypočuté, rešpektované a prijímané. Zároveň ide o oblasti spravovania štátu, ktoré sú 
označované ako problémové a preto je našou povinnosťou prebrať zodpovednosť za ne bez 
toho, aby sme sa vyhovárali na nerovné podmienky a nízke platové ohodnotenia. Svoju 
angažovanosť preukážeme tým, že sa nebudeme vyhýbať zodpovednosti za všetky problémy 
a nedostatky v týchto oblastiach. 
 
5. Prihlásenie sa k zodpovednosti za štát ako väčšia časť obyvateľstva vyžaduje politickú 
angažovanosť na úrovni samospráv i štátu. Prítomnosť väčšieho počtu žien v politike 
neznamená automaticky odstránenie korupcie, nedôsledností a ľahostajnosti v 
rozhodovacích procesoch, ale my, ženy, vnášame do verejného života svoje odlišné životné 
príbehy a zodpovednosti a blízky vzťah k novým generáciám, ktoré vychovávame. 
 Angažujeme sa masívne v charitatívnych projektoch,  pracujeme ako dobrovoľníčky v 
mimovládnych organizáciách pre prospech spoločnosti, venujeme sa ľuďom s postihnutiami 
a seniorom. Spoločnosť potrebuje našu prácu a preto musí vypočuť aj náš hlas a zveriť nám 
rozhodovanie o našej budúcnosti. 
 
6. Nesmieme zabúdať ani na našu povinnosť byť solidárne s údelom žien u našich susedov a 
po celom svete. Keď dokážeme, že okrem našich práv sa neváhame  postaviť aj za práva a 
bezpečnosť všetkých ľudí, bez ohľadu na farbu pokožky a kultúrne zázemie, potom sa 
staneme soľou tejto zeme. Musíme odmietnuť nezvládnuteľný strach pred „cudzincami“, 
ako keby sme ešte stále žili v nedostupných údoliach bez kontaktu so svetom. Humanizmus, 
ktorý sme prijali ako našu hodnotu  a medzinárodné zmluvy, ktoré nás zaväzujú pomôcť 
ľuďom v ťažkých chvíľach, nás nesmú vystrašiť natoľko, aby sme sa spreneverili solidarite a 
súcitu s ľudským nešťastím.  Ak sa nedokážeme postaviť proti atavizmom  a panike, v 
konečnom efekte riskujeme naše rovnocenné postavenie v spoločnosti. 
 
V mene tisícov aktívnych žien i mužov, ktorí 150 rokov pred nami v oveľa ťažších 
podmienkach, ale predsa nasadili všetky svoje sily proti predsudkom a mýtom a kultivovali 
prostredie, do ktorého sme sa narodili, deklarujeme vieru vo vlastné sily, aby sme vytvorili 
priestor a svet, aký chceme a o akom sme snívali. 
 
V Bratislave, 
                                               Organizácia, meno                                  Podpis 
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