
Vegan feminista z Turecka 

 

Anotace knihy:  

Jsem z Turecka a mnoho lidí překvapuje, že jsem feminista a vegan. Feministou jsem z toho 

důvodu, že věřím v rovnost pohlaví a myslím si, že ženy z celého světa jsou často utlačovány 

a kvůli patriarchální společnosti se často se nachází ve velmi složitých situacích. I přesto, že jsem 

muž, sám nechci podporovat hegemonii mužství. Chci být spojencem žen při jejich úsilí 

o rovnoprávné postavení. Feminismus je prezentován jako hnutí žen, přesto se zabývá 

i problémy, které se týkají mužů. Třeba těch, kteří nespadají do typické představy toho, jak má 

vypadat a jak se má chovat „správný muž.“ Věřím, že i jako muž mohu být součástí tohoto hnutí, 

i když třeba jinak než ženy.  

 

Doufám, že tím pomohu vytvořit společnost, která by byla rovnoprávná a bez genderových 

předsudků. Takže když vidím muže sexisticky přistupovat k ženám, nemůžu jen tiše přihlížet. 

Věřím, že kdybych v těchto situacích mlčel, je to jako bych se takto vůči ženám choval já sám. 

Když ale na tyto sexistické situace lidi upozorním, většinou se mi jen vysmějí, nebo se rozčílí 

a nazývají mě „feminacistou.“ Některá z mých na mě kvůli mému přístupu k této problematice 

zanevřeli. 

 

Kvůli tomu, že jsem Turek žijící v České Republice, lidé se mě často ptají, jestli jsem muslim. 

I když se nehlásím k žádné náboženské skupině a jsem ateista, lidé stále věří, že jsem muslim, 

jen proto, že je to jejich typický obrázek člověka z “Blízkého východu”. Mnohokrát jsou lidé 

kolem mě překvapení, protože nejsem přesný prototyp jejich “typického Turka”. Já ale uznávám 

existenci mnoha kultur, náboženství, přesvědčení a životních stylů a chci přijímat lidi takové, 

jací jsou, individuálně, bez předsudků a stereotypů, nehledě na jejich etnicitu, gender, sexuální 

orientaci a původ. 

 

Stereotypy a předsudky: 

 Muži feministé jsou přecitlivělí a nejsou dostatečně „mužní”. 

 Vegani neustále mluví jen o veganství – při každé příležitosti, která se naskytne. 

 Všichni Turci jsou muslimové. 

 Muži z Turecka jsou sexističtí. 

 Turci jsou nevzdělaní, v zahraničí se živí pouze prodáváním kebabu. 


