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Ženy umí být někdy i tvrdší než muži
Nemohu stále znovu říkat, že
jsem moc mladá či nezkušená a
vyčkávat v bezpečném závětří,
pokud chci opravdu něco změnit, říká Eva Decroix (ODS),
jediný kandidát z Jihlavy, který
v říjnových volbách získal křeslo v Poslanecké sněmovně.
 זVeronika Dawidowicz

Co říkáte na výsledky letošních
voleb? Jak jste je prožívala?
Jako kandidátka jsem sledovala průběžné výsledky voleb velmi
intenzivně a stejně intenzivně jsem
je i prožívala.
Nejenom proto, že jsme s kolegy z
koalice Spolu věnovali posledních
několik měsíců kampani mnoho
energie a času, ale také a především
proto, že se jednalo o volby opravdu důležité pro další směřování naší
země.
první velkou radost a opravdu silný
pocit jsem prožila, když bylo zřejmé,
že KSČM se poprvé od sametové
revoluce do poslanecké sněmovny
nedostane. Myslela jsem na své děti
a uvědomila si, že je to historický
okamžik.
Velkou radost mi během postupného sčítání také dělala skutečnost,
že Vysočina byla jedním z prvních
„modrých“ regionů, tedy regionů,
kde vítězila naše koalice Spolu
a zůstala regionem modrým až do
konce sčítání. Konečný výsledek, ve
kterém se koalice Spolu stala vítězem voleb, byla nádherná tečka.
V okamžiku, kdy se toto vítězství
potvrdilo, jsem ale již seděla na tiskové konferenci a více než euforie na
mne tak dolehla rovnou tíha závazku
takového vítězství.
Jaká byla vaše reakce, když jste
zjistila, že jste se dostala do sněmovny?
Zůstala jsem stát nohami na zemi a
uvědomila si, že mě čeká nová práce.
Velkou radost mi ale udělala reakce
mé rodiny, která mě v předvolebním
klání podporovala a k získání mandátu mi gratulovala. Dcera volala ze
skautské výpravy a byl to velmi silný moment – já na štábu, ona kdesi v hamace v lese a její radost byla
nakažlivá.
Moc bych si přála, aby si tu hrdost
na mě, kterou jsem v tom okamžiku
slyšela v jejím hlase, zasloužila i po
skončení mého poslaneckého mandátu.
V nové sněmovně zasedne čtvrtina žen, což je nejvíce v novodobých dějinách. Myslíte si, že je
dobře, že přibývá žen v politice?
Vždy je dobře, když zastupitelská
demokracie umožňuje zastoupení
společnosti v celé její barevnosti a
škále. Z mých dosavadních zkušeností již vím, že ženy opravdu vnímají některé společenské aspekty jinak.
Na straně druhé si ale myslím, že
nelze propadat naivitě, že ženy udělají z politiky přátelský čajový salonek a politika se díky nim stane něžnou a vlídnou disciplínou. Ženy umí
být tvrdé, někdy i tvrdší než muži.
Nedávno jsem slyšela výbornou glosu Radima paříka, dle kterého umí

ADVOKÁTKA a jihlavská zastupitelka Eva Decroix (ODS), která se z druhého místa na kandidátce SPOLU dostala do
Poslanecké sněmovny. Jedná se o jediného „zástupce“ Jihlavy ve sněmovně.
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být ženy lepší ve vyjednávání než
muži, protože míří přímo na cíl.
Největší radost ale z počtu žen ve
sněmovně mám proto, že tohoto cíle
bylo dosaženo bez kvót či nějakého genderově vyrovnaného skládání kandidátních listin. Skutečnost,
že ženy dnes vstupují do politiky
samy od sebe, považuji za opravdu
důležitý impuls.
Myslíte si, že se ženy ve vysoké
politice mají šanci udržet?
Tady si myslím, že máme před
sebou velký úkol, protože, řekněme
si to upřímně, aktuálně není program
jednání nastaven tak, aby umožňoval
harmonický soulad rodinného a pracovního života. To je škoda a vlastně je to i absurdní, neboť je to trošku
jako kázat vodu a pít víno.
Nevím, jestli to budu umět jako
nováček v poslanecké sněmovně
změnit, ale určitě bych chtěla, abychom o tomto tématu hovořili. Neříkám tím, že ženy mají mít pracovní
úlevy či mají být vnímány jako méně
pracovně výkonné, jen tím naznačuji, že přání vidět děti během dvoutýdenních cyklů zasedání sněmovny není nic nepřirozeného žádnému
rodiči.
Co vy osobně říkáte na názor, že
ženy do politiky nepatří?
S tímto názorem jsem se nikdy
osobně nesetkala.
Měla jste vždy ambice se politicky angažovat nebo to přišlo postupem času?
Do oDS jsem vstupovala v době,

kdy byly její preference okolo šesti
procent. Rozhodně tedy vstup nebyl
motivován vizí na nějakou funkci. V
té době jsem se ale profesně vracela z prahy do Jihlavy a zakládala zde
advokátní kancelář a připadalo mi
přirozené se účastnit také veřejného
života ve městě, kde podnikám.
Členství v politické straně se mi
zdálo jako logický krok k tomuto
zapojení. Svou opravdu aktivní účast
v politickém světě jsem zahájila až
kandidaturou ve volbách do Evropského parlamentu. Byla to velká zkušenost, a ačkoliv jsem věděla, že jsem
na nevolitelném místě, umožnila mi
udělat si názor na své další politické působení a utvrdit se v tom, že
nemohu stále znovu říkat, že jsem
moc mladá či nezkušená a vyčkávat v bezpečném závětří, pokud chci
opravdu něco změnit.

nit při výkonu mandátu. podpora,
kterou jsem od svých sousedů a přátel v Jihlavě získala, je v tomto ohledu velmi zavazující a nabíjející.

Jste jediná z Jihlavy, kdo se do
sněmovny dostal, čím si myslíte,
že to je a jaký z toho máte pocit?
Ano, já jsem jediná z Jihlavy. pan
Kaňkovský je jediný z Třeště, paní
lisová je jediná z Větrného Jeníkova,
pan Vlček jediný z pacova. Myslím,
že to jsou taková pofidérní prvenství.
podstatné je, že jsme všichni zvoleni
za Vysočinu. Ještě podstatnější bude,
jak budeme schopni spolu spravovat
tuto zemi.
Co se samotné Jihlavy týče, vnímám to tak, že pro Jihlavu je vždy
dobře, když má jako statutární a
krajské město svého zástupce ve vyšších patrech politiky. Je nyní mým
úkolem snažit se podněty získané v
našem městě a regionu řádně uplat-

V jakém výboru byste ve sněmovně chtěla být?
S ohledem na svou právní profesi pomýšlím na výbor ústavně právní nebo bych ráda využila svých
jazykových schopností, byť jistě ne
dokonalých, a pracovala ve výboru zahraničním. Nicméně nezáleží
jen na mně, ale na celkové dohodě
poslaneckých klubů.
Jsem připravena se učit i nová
témata.

Jste členkou jihlavského zastupitelstva, zůstanete jí i nadále přesto, že vás teď čekají povinnosti v
Poslanecké sněmovně?
udělám vše pro to, aby tyto funkce byly slučitelné v rámci mé práce, aniž by tím kterákoliv z nich či já
sama utrpěla újmu. propojení zkušeností z komunální politiky se zákonodárnou činností vnímám jako zcela zásadní.
podotýkám přitom, že jsem zastupitelkou neuvolněnou, a tedy mé
vytížení je v tomto ohledu opravdu
únosné v porovnání s prací mých
uvolněných kolegů zastupitelů či
starostů.

Je nějaké téma, na které se vysloveně těšíte, že se bude ve sněmovně řešit?
Vysloveně se těším, až bude schválen nový rozpočet. To bude důležitý
start pro další změny.

