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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá ženskou mírovou skupinou Women Strike for Peace (WSP) a
jejími protesty proti jadernému zbrojení a válce ve Vietnamu. Zahrnuje časový úsek od roku
1961 k začátku 70. let. V práci se věnuji charakteristice WSP, taktikám, které využívala
k dosažení svých cílů, významným protestům či dalším důležitým činnostem, jež WSP
v souvislosti se svým nesouhlasným stanoviskem k jaderným zbraním a válce ve Vietnamu
podnikala. WSP zastávala v rámci studenoválečného mírového hnutí důležité postavení. Již na
začátku své působnosti si získala podporu mnoha amerických žen a médií díky svému slušnému
vystupování a důrazu na mateřství. WSP používala genderové stereotypy k legitimizování své
činnosti, tvrdila například, že ženy jakožto matky mají právo rozhodovat o testování zbraní,
neboť se v jeho průběhu dostává do atmosféry spousta škodlivých látek, které pak negativním
způsobem ovlivňují zdraví dětí. Stejné taktiky využívala i v rámci branné povinnosti, kdy byli
synové členek odváděni do války. V druhé polovině 60. let se ovšem protesty a vystupování
WSP začalo stávat radikálnějším, což mělo za následek narůstající kritiku ze strany společnosti.
Původní teoretické východisko WSP také zpochybnilo to, že se převážně mladší členky začaly
ztotožňovat s feminismem. Ačkoliv cílem WSP nebyla snaha o změnu postavení žen, svou
činností k tomu částečně přispívala.

Annotation
This bachelor's thesis deals with the women's peace activist group Women Strike for Peace
(WSP) and its opposition to nuclear arms and the war in Vietnam. It covers the period from
1961, when the group was founded, to the early 1970s. In my thesis I deal with WSP
membership characteristics, tactics the group used to achieve its goals, important protests or
other important activities that WSP conducted in connection with its dissenting opinion on
nuclear arms and the war in Vietnam. WSP held an important position in the Cold War peace
movement. Already at the beginning of its activities, WSP had support from many American
women and media because of its decent, respectable behavior and emphasis on motherhood.
WSP used gender stereotypes to legitimize its activities, claiming, for example, that women as
mothers have the right to decide on nuclear arms testing, as there are plenty of harmful
substances entering the atmosphere that affect children's health. Women used the same tactics
also when their sons were taken to the war in Vietnam due to conscription.

However, in the second half of the 1960s, WSP protests and actions became more radical,
resulting in increasing criticism from society. The original theoretical basis of WSP also
questioned the fact that mostly younger female members began to identify with feminism.
Although the aim of WSP was not to try to change the position of women, it has contributed in
part to it.
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1. Úvod
Rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, například v souvislosti
s druhou berlínskou krizí, vyvolalo u mnohých obavy, že dojde k jaderné válce. Dagmar
Wilson, Jeanne Bagby, Folly Fodor, Eleanor Garst a Margaret Russell proto zorganizovaly
v listopadu roku 1961 v několika městech Spojených států protestní akci, která vedla
k vytvoření nové ženské protijaderné organizace Women Strike for Peace (WSP). WSP se ze
začátku své činnosti věnovala problematice jaderných zbraní, avšak od roku 1963 začala upírat
svou pozornost na stále intenzivnější konflikt ve Vietnamu. Hlavními motivy k založení
organizace byly podle zakládajících členek nedostatečná reakce již ustanovených mírových
organizací na stále se zvyšující hrozby a starost o zdraví jejich dětí.
Důraz na mateřství se stal pro členky WSP příznačný a opravňoval je se kriticky
vyjadřovat k dobovým problémům, aniž by byly jejich názory považovány za radikální. Ve
Spojených státech se v tu dobu totiž ženy většinou staraly o děti a domácnost a jakékoliv snahy
o zasahování do veřejné sféry s sebou nesly riziko, že budou brány jako pokus o změnu
zavedeného řádu. WSP si brzy získala díky svému nekonfliktnímu jednání, slušnému
vystupování a propojení činnosti na poli rodinném i politickém poměrně velkou přízeň médií i
společnosti, díky které se jí podařilo získat pro ženský mírový aktivismus většího uznání.
Změna ovšem nastala od druhé poloviny 60. let, kdy začala její podpora klesat, neboť se některé
členky uchýlily k radikálnějším taktikám a část (především těch mladších) se ztotožnila
s druhou vlnou feminismu, čímž organizace začala ztrácet ospravedlnění pro svou aktivitu.
WSP si otázku rovnoprávnosti a emancipace žen nikdy nestanovila jako jeden ze svých cílů a
nechtěla měnit zavedený řád. Nevědomky však svými činnostmi přístup členek k této otázce
ovlivňovala.
Na základě rozboru členské základny, taktik, významných protestů a dalších aktivit
WSP popisuji v následujících kapitolách, jak byla činnost této organizace vnímána médii,
veřejností a významnými státními představiteli, a to jak v době, kdy organizace vycházela
z genderových stereotypů, tak poté, co se část členské základny odhodlala k radikálnějším
taktikám. Také se věnuji významu působení organizace na pozdější ztotožnění části členek
s feminismem. V práci vycházím z tvrzení, že WSP jako ženské mírové hnutí bylo přijímáno
úměrně tomu, do jaké míry se jeho chování shodovalo s dobovou genderovou rolí žen.
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V teoretické části se věnuji konceptu genderu a s ním spojených genderových stereotypů
a rolí, ze kterých členky WSP při založení a vedení organizace velmi často vycházely.
Pojednávám také o konceptu tzv. oddělených sfér (soukromé a veřejné sféry), prostřednictvím
kterého chci nastínit časté postavení ženy v tehdejší americké společnosti. V předposlední
kapitole popisuji rozdíl mezi genderem a feminismem, jelikož druhá vlna feminismu ovlivnila
především mladší členky WSP, které následně začaly usilovat nejen o ukončení války ve
Vietnamu, ale také o větší zrovnoprávnění. Navíc se činnost samotné WSP částečně podílela
na její tvorbě. V závěru teoretické části práce aplikuji tato východiska na WSP.
Následující pasáže se zabývají charakteristikou WSP a její činností. Nejdříve přibližují
vznik této organizace včetně zdůvodnění počátečního úspěchu, členskou základnu a taktiky.
Následně se věnují protestům či jiným aktivitám prostřednictvím kterých ženy vyjadřovaly svůj
nesouhlas vůči jaderným zbraním a válce ve Vietnamu, přičemž jsou tyto činnosti rozděleny do
kapitol na základě: dodržování tradiční linie WSP, přistoupení k radikálnějšímu postupu a
významu pro ztotožnění s feminismem. Tohle rozdělení odpovídá z velké části také
chronologickému.
Činnost amerických mírových aktivistů proti jaderným zbraním nebo proti válce ve
Vietnamu není v českém prostředí příliš zpracována. Množství informací vztahujících se
k ženským mírovým skupinám, které působily ve Spojených státech ve studenoválečné době,
je ještě víc omezené. V práci proto vycházím převážně ze zahraničních zdrojů, a to z primárních
i sekundárních. Pro sepsání teoretické části práce byla stěžejní kniha Ženy, muži a společnost1,
kterou napsali američtí sociologové Claire M. Renzetti a Daniel J. Curran. Publikace pojednává
o odlišném biologickém i společenském postavení ženy a muže, rovněž i o různých
feministických hnutích a disciplínách.
Pro další kapitoly věnující se samotné WSP a její činnosti mi poskytla důležité informace kniha
Women Strike for Peace: Traditional Motherhood and Radical Politics in the 1960s2 od
americké historičky Amy Swerdlow, která byla zároveň jednou z členek WSP, díky čemuž její
dílo nabízí detailní a autentický náhled, včetně objasnění, proč se organizace uchylovala
k určitým krokům a jaké měly následky. Její kniha slouží jako jedna z hlavních případových
studií, která se věnuje ženskému aktivismu v 60. letech minulého století.3
1

Claire Renzetti a Daniel J. Curran, Ženy, muži a společnost (Praha: Karolinum, 2003).
Amy Swerdlow, Women Strike for Peace: Traditional Motherhood and Radical Politics in the 1960s
(Chicago: University of Chicago Press, 1993).
3
Amy Schneidhorst, „Little Old Ladies and Dangerous Women: Women's Peace and Social Justice
Activism in Chicago, 1960-1975”, Peace and Change 26, č. 3 (2001), 376.
2

2

Dalšími významnými knihami pro sepsání této práce byly Peace as a Women's Issue4 od Harriet
Hyman Alonso a Building a Just and Secure World: Popular Women's Struggle for Peace and
Justice in Chicago During the 1960s5 od Amy Schneidhorst. Obě tyto knihy se věnují ženským
mírovým hnutím a aktivismu. Kniha Peace as a Women's Issue z roku 1993 se soustředí na toto
téma od jeho úplného začátku – od 20. let 19. století, čímž se stala první publikací, která
zahrnuje komplexní historii ženského aktivismu. V knize Building a Just and Secure World:
Popular Women's Struggle for Peace and Justice in Chicago During the 1960s Amy
Schneidhorst pojednává o ženském mírovém aktivismu ve Spojených státech v 60. letech.

4

Harriet Hyman Alonso, Peace As a Women's Issue (New York: Syracuse University Press, 1993).
Amy Schneidhorst, Building a Just and Secure World: Popular Women's Struggle for Peace and Justice
in Chicago During the 1960s (New York: Continuum, 2011).
5
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2. Gender, feminismus a Women Strike for Peace
2.1. Gender jako sociální konstrukt
Pojem gender se začal objevovat v anglo-americké feministické literatuře od poloviny
60. let a od 70. let se stal důležitou součástí akademických studií a analýzy v rámci sociálních
věd.6 Tento termín pochází z anglického jazyka a v překladu znamená „pohlaví“ či „mluvnický
rod“. Jeho význam ovšem stojí za pojmem „pohlaví“, jež je založeno na biologických
základech, neboť gender odkazuje na sociální a kulturní aspekty, které jsou spojené
s problematikou pohlavní diferenciace. Denisa Nečasová definuje gender jako „termín usilující
o popis a analýzy konstrukce feminity a maskulinity“.7 Rozlišování mezi pojmem „gender“ a
„pohlaví“ má sloužit ke změně vnímání, že role ve společnosti a představa o tom, jaký má být
muž a jaká má být žena, je něco biologicky daného.8 K tomuto odkazuje také tvrzení významné
francouzské feministky Simone de Beauvoir, která říká, že ženou se nenarodíte, ale stáváte.9
Koncept genderu je kulturně i historicky specifický, což znamená, že se ve všech společnostech
během určitého časového období vytváří určité formy „maskulinity“ a „feminity“, jež jsou
přisuzovány členům společenství podle jejich pohlaví.10
Gender ovlivňuje a přetváří vlastnosti, názory, vzhled i chování žen i mužů, aby se
shodovaly s normami a pravidly, které nám říkají, jak by se měl chovat správný muž a správná
žena. Candace West a Don H. Zimmerman tvrdí, že se chováme tak, abychom splňovali normy,
které jsou pro muže nebo ženy stanoveny, neboť počítáme s tím, že na základě tohoto budeme
hodnoceni, stejně tak, jako my hodnotíme druhé.11
Konstrukce feminity a maskulinity se děje na základě genderové socializace. Claire M.
Renzetti a Daniel J. Curran vysvětlují socializaci jako proces, „jehož prostřednictvím si lidé
předávají, vstřebávají normy a pravidla, včetně těch genderových“. Socializace probíhá celý

6

Harriet Bradley, Gender (Cambridge: Polity Press, 2007), 1.
Denisa Nečasová, „Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska“, Dějiny – kritika –
východiska 5, č. 1 (2008): 86, http://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=1
24.
8
Bradley, Gender, 16-17.
9
Raewyn Connell, Gender (Cambridge: Polity Press, 2009), 6.
10
Nečasová, „Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska“, 87.
11
Candace West a Don H. Zimmerman, „Dělat gender“, Sociální studia 5, č. 1 (2008): 100,
https://journals.muni.cz/socialni_studia/about.
7
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život, ale největší vliv má na nás v dětství.12 Podle Harriet Bradley se konstrukce feminity a
maskulinity děje na mikro, meso nebo makro úrovni. Mikro úroveň se váže k individuálnímu
chování, kdy žena například používá make-up, čímž se sama částečně podílí na tvorbě své
genderové identity. Meso úroveň je spojena s institucemi, ať už se jedná o kulturní nebo
vzdělávací a makro úroveň se vztahuje na celou společnost, například při dělbě práce.13

2.1.1. Genderové stereotypy a role
S genderem úzce souvisí takzvané genderové stereotypy. Renzetti a Curran v knize
Ženy, muži a společnost označují stereotypy jako „zjednodušující souhrnný popis určité
skupiny“. Genderové stereotypy odkazují, jaké má mít povahové rysy, chování, zvyky a vzhled
„maskulinní muž“ nebo „femininní žena“, přičemž předpokládají, že jsou dané charakteristiky
přítomny u všech členů daného pohlaví. Genderové stereotypy jsou zakotveny ve
společenských institucích, získávají se tradováním a s pomocí primární a sekundární
socializace si je daná osoba postupně adaptuje.14 Liší se v čase i kulturně, neboť to, co je pro
jednu společnost přijatelné, nemusí být nutně vhodné také pro druhou společnost. Stereotypy
ulehčují orientaci a chápání sociálního světa. Mohou souviset s etnicitou, věkem nebo
sociálními vrstvami, ovšem ty mezi pohlavími jsou pravděpodobně nejzřetelnější.15 Tím, jak
jsou všudypřítomné a neustále se opakují, vyvolávají dojem, že jsou přirozené.16 Genderově
stereotypní role jsou také přítomny v rodině. Muž – otec je vnímán jako hlava a živitel rodiny,
zatímco žena je vnímaná jako matka, pečovatelka a hospodyně.17 Na základě tohoto rozdělení
se oběma přisuzují rozdílné vlastnosti. Žena je vnímána jako skromná, něžná, citlivá,
submisivní a rodina se u ní považuje jako hlavní oblast realizace. Mezi stereotypní vlastnosti a
schopnosti u muže podle Jany Cvikové patří vytrvalost, neochvějnost, fyzická síla, autorita
v rodině, nezávislost, neschopnost přiznat slabost a velký zájem o úspěchu či kariéru.18

12

Claire Renzetti a Daniel J. Curran, Ženy, muži a společnost, 93.
Bradley, Gender, 24.
14
Renzetti a Curran, Ženy, muži a společnost, 20–21.
15
Pavlína Janošová, Dívčí a chlapecká identita: Vývoj a úskalí (Praha: Grada, 2008), 27–28.
16
Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová, Rodové štúdiá: súčasné diskusie, problémy a perspektívy
(Bratislava: Univerzita Komenského, 2001), 135.
17
Hana Máříková, Alena Křižková a Marta Vohlídalová, Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe (Praha:
Sociologické nakladatelství SLON, 2012), 14.
18
Jana Cviková a Jana Juráňová, Ružový a modrý svet: rodové stereotypy a ich dôsledky (Bratislava:
Aspekt, 2003), 31–32.
13
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Pavlína Janošová zmiňuje, že se k stereotypům váže úskalí, neboť mnohdy dané
skutečnosti neodpovídají. Ovlivňují chování, vnímání a mají vliv na tvorbu předsudků, které
vyvíjí na určité skupiny tlak, aby se jim podřídily.19 Renzetti a Curran upozorňují, že v případě,
že se chování jednotlivce genderovým stereotypům vymyká, může se toto chování u společnosti
často setkat s nepříznivou reakcí.20

2.1.2. Koncept oddělených sfér
Koncept oddělených sfér vychází z předpokladu, že jsou role a sociální úkoly žen a
mužů ve společnosti polarizované. Veřejná sféra, která se týká oblasti placené práce a politické
činnosti, je otázkou mužů, zatímco soukromá sféra, týkající se péče o domácnost a rodinu,
připadá ženám.21 Nástin tohoto konceptu je možné najít již v antickém Řecku, kdy se hovořilo
o takzvané oblasti obce (polis) a domova (oikos).22 K jeho plnému uskutečnění ovšem došlo
během industrializace. V předindustriálním období nebyl velký rozdíl mezi domovem a
zaměstnáním, jelikož lidé často pracovali doma, kde probíhala výroba. Nebyl tak ani velký
rozdíl mezi postavením ženy, muže a obsahem jejich činností.23 S příchodem industrializace se
tato situace změnila, byla zavedena dělbě práce a tím také nastalo rozdělení genderových rolí.
Mnoho odvětví se následně specializovalo a maskulinizovalo. Ženy, kterým byl odepřen přístup
k vyššímu vzdělání, se uplatnily především v profesích spojených s péčí o další lidi nebo
v profesích vycházejících z domácích prací.24
S koncem 20. století se začaly objevovat názory, že tzv. oddělené sféry neznamenaly
mnohdy tak striktní rozdělení společnosti, jak se v některých historických dílech píše, a stávalo
se, že žena nebo muž byli angažováni v činnostech spadajících do opačné sféry. Důvodem pro
to byly například sociální a ekonomické rozdíly. Život aristokratek a život chudých žen se
značně lišil, a zatímco první zmiňovaná skupina pracovat nemusela, u druhé se to stávalo

19

Janošová, Dívčí a chlapecká identita: Vývoj a úskalí, 28.
Claire Renzetti a Daniel J. Curran, Ženy, muži a společnost, 21.
21
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poměrně často.25 Kromě toho se začalo upozorňovat, že je sporná také samotná definice
„veřejného“ a „soukromého“, která je v různých dílech odlišně charakterizována, a navíc u
některých činností není zcela jasné, do které kategorie by měly být zařazeny. 26

2.2. Feminismus vs. gender
Renzetti a Curran charakterizují význam feminismu či ženského hnutí jako „posílení
našeho povědomí o genderové nerovnosti“, která vede část společnosti k tomu, aby začala
usilovat o sociální změnu.27 Ačkoliv se feminismus skládá z dílčích směrů, shodují se na tom,
že jsou ženy ve společnosti znevýhodněny, a že je možné tuto nerovnost „vědomě a kolektivně
změnit“. Neexistuje ovšem jednotný názor, jak by ona zmiňovaná změna měla vypadat, a ani
pomocí jakých taktik by se jí mělo dosáhnout.28 Feministické hnutí vznikalo v situacích
destabilizace politiky a rozvíjelo se jako součást širších sociálních hnutí.29 Vývoj členíme do
třech období, které jsou nazvané jako feministické vlny.
Počátky feministického hnutí a takzvané první vlny se datují ke konci 18. století a
počátku 19. století, kdy ženy začaly usilovat o nabytí volebního práva a také o prosazení mnoha
dalších politických a sociálních reforem.30 K druhé vlně feminismu vedla nespokojenost
tehdejších žen s dobovou situací a stále přetrvávajícími genderovými rozdíly, a to jak ve veřejné
sféře, tak v soukromé. Tento „problém beze jména“, jenž popíral veškeré řeči o šťastných
ženách z předměstí, se snažila objasnit Betty Friedan ve svém díle Mystika ženství z roku 1963,
které se stalo velmi významným impulsem k nástupu této vlny feminismu.31 Kniha je velmi
důležitá proto, že problém nepojímá jako individuální, nýbrž společenský. Politická filozofka
Jean Bethke Elshtain rozlišuje v rámci druhé vlny feminismu radikální, liberální, marxistický a
psychoanalytický přístup jakožto hlavní proudy novodobého feminismu.
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Třetí vlna feminismu se objevuje na konci 80. let v souvislosti s postmoderní kritikou
feminismu diference. Její existence přinesla redefinici základních pojmů a koncepcí, ze kterých
feministické myšlení vycházelo.32

2.3. Přístup Women Strike for Peace
WSP od začátku své činnosti vycházela z genderových stereotypů. Na konci druhé
světové války ženy často musely neochotně opustit své pracovní pozice, které v jejím průběhu
kvůli nedostatku pracovní síly zastávaly, aby je mohly uvolnit navracejícím se mužům a rovněž,
aby se mohly v poválečné, prosperující době zaměřit na rodinný život. Tato proměna, kdy se
ženy znovu věnovaly rodině i domácnosti a muži kariéře, byla vnímána jako navrácení
přirozeného řádu. Postavení žen ve společnosti oproti předcházejícím válečným rokům značně
zesláblo a snahy o vstoupení do „veřejné sféry“, které by následně mohlo vést ke změně
zavedeného řádu, byly často považovány za radikální. Aby mohl být kritický postoj WSP vůči
jaderným zbraním a válce ve Vietnamu považován za legitimní, bylo potřeba klást důraz na
mateřství a vycházet z role, kterou americká žena v tu dobu zastávala. Členky proto dávaly
nebezpečí jaderných zbraní do souvislosti se strachem o své děti. Stejně tomu bylo i během
války ve Vietnamu, kdy byli kvůli branné povinnosti odváděni jejich synové. WSP v těchto
případech argumentovala, že ženy jakožto matky nebo potenciální matky mají právo se
vyjadřovat k soudobým problémům, které mohou mít negativní vliv na děti. K posílení svých
mírových stanovisek organizace vyzdvihovala „typicky ženské vlastnosti“ – nenásilnost,
starostlivost a citlivost. Členky o sobě rovněž vždy mluvily jako o „ženách v domácnosti“ či
„matkách“. Jelikož účast ve WSP umožnila ženám setkávat se s významnými státními
představiteli, podílet se na politických strategiích apod., zpochybnil jejich případ striktní
rozdělení na „domácí sféru“ a „veřejnou sféru“. Jak Renzetti a Curran upozorňují, pokud se
chování vymyká genderovým stereotypům, může být jedinec často vystaven kritice,33 nejinak
tomu bylo v případě WSP. Když v pozdějších letech některá činnost členek nekorespondovala
s představami o „správném“ chování a vlastnostech žen, byla za to následně negativně
hodnocena.

32
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Jiří Šubrt a kol., Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní, 82-83.
Claire Renzetti a Daniel J. Curran, Ženy, muži a společnost, 21.
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V pozdějších letech si mnoho členek díky své působnosti ve WSP začalo více uvědomovat
rozdíly mezi ženami a muži, a to jak ve „veřejné“, tak v „soukromé“ sféře. Některé z nich pak
s příchodem druhé vlny feminismu začaly usilovat o větší emancipaci.
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3. Vznik Women Strike for Peace
Organizace Women Strike for Peace (WSP) byla založena v roce 1961 Dagmar Wilson,
Jeanne Bagby, Folly Fodor, Eleanor Garst a Margaret Russell pár týdnů poté, co tyto ženy
uspořádaly v několika městech Spojených států protestní akci proti jaderným zbraním. Příčin,
které je k tomu vedly, bylo několik. Sovětský svaz chvíli před jejich prvním protestem porušil
moratorium na testování jaderných zbraní a jelikož v tu dobu vrcholila také druhá berlínská
krize, vyvolalo to u žen obavy, že by spor mohl vypuknout v nukleární válku mezi Spojenými
státy a Sovětským svazem.34 K tomu se navíc přidala frustrace z nedostatečné reakce od již
ustanovených mírových organizací, včetně National Committee for a Sane Nuclear Policy
(SANE)35, které byly součástí. Když následně došlo k zatčení významného britského vědce a
spisovatele Bertranda Rusella kvůli jeho protijaderné činnosti, braly ženy danou záležitost jako
dostatečný apel k tomu, aby rovněž vyjádřily k celé situaci svůj nesouhlas.36 Ačkoliv se
tehdejší americké ženy po konci druhé světové války věnovaly ve většině případů na plno
rodině a do politických záležitostí často vůbec nezasahovaly, zakládající pětice věřila, že by se
k současnému dění měly rovněž kriticky vyjádřit, neboť v případě testování či použití jaderných
zbraní jsou v ohrožení jejich děti a právě matky jsou ty, které by se proti tomu měly postavit.
V den plánovaného protestu se podařilo zmobilizovat 50 000 dalších žen, které rovněž
zastávaly negativní postoj vůči jadernému testování. Vzhledem k tomuto vysokému číslu byl
protest považován za úspěšný a předčil dokonce očekávání samotných organizátorek, neboť ty
se zapojením několika tisíců žen, ani s velkou odezvou, která následovala, nepočítaly. O týden
později bylo uspořádáno první setkání, na kterém se účastnice dohodly, že budou i nadále
pokračovat v nátlaku na vládní představitele, a to pod nově vytvořenou organizací
Women Strike for Peace, která se rozšířila napříč celými Spojenými státy.37 Organizace se
kromě tohoto názvu stala známa také pod jménem Women's International Strike for Peace
(WISP), které získala díky mezinárodnímu přesahu, jelikož členky již měsíc po prvním protestu
vyzvaly ženy z dalších čtyřiceti zemí světa, aby rovněž demonstrovaly své nesouhlasné
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stanovisko k jaderným zbraním a jadernému testování.38 Kromě těchto dvou názvů byla
používána ještě jeho třetí verze, a to především v západních státech USA, kde byla organizace
nazývána pouze jako Women for Peace (WFP).39
WSP se hned od počátku její protijaderné činnosti dostalo poměrně velkého uznání,
například i od některých senátorů, kteří vyjádřili svou podporu i pro další podobné akce, jež by
mohly vést k zastavení tohoto „sebevražedného závodu“.40 Jak už předcházející výrok
naznačuje, jedním z důvodů, který organizaci poskytl podporu u americké veřejnosti, byl tak
jako u zakládajících členek strach z možného střetu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem,
který by mohl vypuknout v jadernou válku, jež by byla pro obě strany fatální. Na základě
průzkumu Gallup, konaného v červnu roku 1961, tyto obavy sdílelo až 65 % žen a 51 % mužů.
Ženy obecně zastávaly vůči jaderným zbraním i jadernému testování negativnější postoj než
muži, což americký historik Lawrence S. Wittner připisuje právě jejich starosti o své děti.41
Když tedy organizátorky zdůrazňovaly souvislost mezi nebezpečným vlivem jaderných
zbraní na zdraví dítěte, mnoho amerických žen se s nimi ztotožnilo a k protestu nebo později
k organizaci se přidaly. O tom také svědčí sdělení jedné ženy, která v diskuzi věnující se
prvnímu listopadovému protestu z roku 1961 vylíčila reakci svého blízkého okolí na tento
protest jako „ohromnou“. V rozhovoru vysvětlila, že velký počet žen myšlence protestu velmi
dobře rozumělo a ona osobně považuje hnutí za velmi podněcující, neboť nejen, že umožňuje
individuální akci, ale také dává pocit společné sounáležitosti.42
Další důležitá podmínka, která zajistila WSP úspěch, byla ta, že členky ihned popřely
jakékoliv snahy o změnu postavení žen ve společnosti. Dagmar Wilson v jednom rozhovoru
pro Baltimore Sun vysvětlila, že se nijak neidentifikují se sufražetkami, ani neprotestují proti
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mužům a manželům.43 Díky tomu se vyvarovaly negativního přijetí u veřejnosti, které by bylo
způsobeno překročením tehdy jasně vymezených hranic. Členky namísto toho vždy
zdůrazňovaly, že jejich cílem je „pouze“ ukončit jaderné testování a zabránit použití jaderných
zbraní, neboť mají strach o své děti a jako matky mají právo se k dané záležitosti vyjadřovat.
Na získání sympatií u společnosti měl mimo jiné podle historičky a členky WSP Amy
Swerdlow vliv také jejich vzhled. Členky totiž vypadaly jako „slušné ženy středního věku a
střední třídy s bílými rukavicemi a kloboukem“ 44, což korespondovalo s obrázkem tehdejších
amerických žen z předměstí a nevyvolávalo o činnosti organizace žádné pochybnosti.
WSP si byla vědoma toho, že je zapotřebí dostat se do médií, aby jednak mohla
zaujmout potenciální členky, a jednak mít na společnost vliv, protože jak Gurevitch a Levy
vysvětlují, „prostřednictvím médií různé sociální skupiny, instituce a ideologie usilují o definici
a stavbu sociální reality“.45 Velký zájem novinářů ohledně protestů a celé organizace ovšem
překvapoval i členky samotné. Protesty a požadavky WSP zaujímaly v novinách úvodní
stránky, jejich proslovy byly vysílány v televizích i rádiích. Kontinuitu mezi činností v politice
a v domácnosti shledávali novináři jako velmi zajímavou, což se projevilo také při informování
o první protijaderné akci WSP, kdy například deník Press Democrat v titulku „Matky se napříč
národem připojují k mírovému protestu“ na tento fenomén poukázal.46 Se stejným důrazem na
neobvyklé organizátorky protestu informoval rovněž Courier-Journal, který v titulku i na
začátku článku zmínil, že se mnoho žen zúčastnilo protestního průvodu rovněž
s malými dětmi v kočárcích.47 Jestli některé noviny protest kritizovaly, nebylo to kvůli tomu,
že jej zorganizovaly ženy, které by se, jak by někdo tehdy mohl namítnout, měly věnovat čistě
domácnosti a rodině, ale bylo to s ohledem na studenoválečné napětí. Nejen WSP, ale také
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dalším mírovým organizacím vytýkaly, že svou činností vrhají na Spojené státy stín a dostávají
je do role agresora.
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4. Členská základna
Dagmar Wilson, Eleanor Garst, Folly Fodor, Jeanne Bagdy a Margaret Rusell se před
založením WSP již alespoň částečně angažovaly v politické oblasti, čímž se vymykaly
představám o typické americké ženě v tehdejší době. Vzhledem k jejich negativnímu postoji
k jadernému testování a jaderným zbraním není překvapující, že všechny zakládající ženy byly
v minulosti členkami SANE. Tu ale mnohdy kritizovaly, například kvůli zákazu participace
současných či bývalých příslušnic komunistické strany nebo kvůli její nedostatečné reakci na
problematiku jaderných zbraní a jaderného testování.48 Těch několik tisíc dalších žen, které se
k zakládající pětici přidalo, nemělo většinou s politikou či mírovým aktivismem
žádné zkušenosti. Ženy, které byly před druhou světovou válkou zapojeny v politice, byly
mnohdy s přicházející studenou válkou z politického prostředí vytlačovány a jejich působnost
se často omezila pouze na dobrovolnictví v sociální oblasti, účast v organizaci Parent-Teacher
Association nebo League for Women Voters.49
Na rozdíl od jiných ženských mírových organizací se WSP lišila tím, že jejími členkami
byly mladší ženy. Průměrný věk členek Women's International League for Peace and Freedom
(WILPF) nebo například bývalé Woman's Peace Party (WPP)50 se pohyboval okolo padesáti
let, zatímco WSP se stala zajímavou pro mnoho žen už od 35 let. Podle jedné členky WSP,
Nany Wiegersman, byla důvodem pro větší participaci mladších žen nehierarchická struktura
organizace a způsob rozhodování, který byl založen na dosažení konsenzu, jenž ale díky
nehierarchické struktuře nemohl být zablokován již na lokální úrovni.51 Volná struktura se stala
zajímavou pro mnoho členů jiných mírových organizací, kteří následně díky tomuto svou
původní organizaci vyměnili za WSP.52 Válka ve Vietnamu způsobila, že byly její součástí jak
mladší ženy, tak i ty starší, neboť muži vstupovali do povinné vojenské služby průměrně v 18
letech. V organizaci se tak setkaly matky, které se bály o své syny a mladší ženy, jež se
48
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strachovaly o kamarády nebo manžely. Velký věkový rozdíl ale v následujících letech mnohdy
vyvolával tense, protože měly tyto ženy rozdílný přístup například k otázce emancipace.
Součástí WSP se mohla stát jakákoliv žena bez ohledu na věk, náboženství, rasu či
politickou ideologii. Důležité především bylo, aby se členky shodly v názorech.53 Většinu
členské základny ale tvořily bílé ženy střední třídy, s liberálním až levicovým pozadím.
Myšlenkový směr organizace se ovšem měnil v souvislosti s dobovou situací.
Okolo 65 % členek dosáhlo vysokoškolského vzdělání, což bylo v porovnání
s celkovým počtem amerických žen s úspěšně dokončeným vysokoškolským studiem vysoké
číslo.54 Podle United States Census Bureau mělo v 60. letech 20. století zhruba 8 % žen od 25
let a více bakalářský titul nebo ještě vyšší vzdělání.55 Amy Swerdlow vysvětluje nízké
zastoupení žen spadajících k dělnické třídě problematickým načasováním schůzek WSP, které
se konaly v dopoledních hodinách během všedních dnů, kdy byly tyto ženy v zaměstnání.56
WSP byla velmi otevřená vůči členství afroamerických žen, které myšlenky hnutí a jeho
postoje podporovaly. Někdy ovšem docházelo k napětí mezi černošskými a bělošskými
členkami, a to například kvůli míře participace WSP v otázce občanských práv a tehdejší
segregace. Některé členky měly zájem se tomuto tématu více věnovat a například na konferenci
věnující se nejen válce ve Vietnamu, ale také občanským právům, zdůrazňovaly vzájemnou
spojitost mezi rasovou segregací a mírem s vysvětlením, že bez svobody nemůže existovat mír
a naopak zase bez míru nemůže existovat svoboda.57 Ženy, které chtěly, aby se WSP
intenzivněji zaobírala rozdělenou americkou společností, ovšem nezískaly podporu především
od zakladatelek WSP, neboť ty nechtěly, aby se občanským právům dostávalo větší pozornosti
než prvotně vytyčeným cílům.58
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5. Taktiky
Mezi hlavní taktiky, které WSP využívala, patřily petice, demonstrace, psaní dopisů,
lobování, „sit-ins“ či „die-ins“.59 Formy postupů, které tyto ženy využívaly, procházely
vývojem, stejně tak jako organizace samotná.
Na začátku své působnosti se WSP zaměřila na problém s jadernými zbraněmi. Chtěla,
aby bylo ukončeno testování jaderných zbraní a zároveň se také snažila upozornit na nebezpečí,
jež jaderný konflikt představoval. Některé členky dokonce doufaly, že by mohlo dojít
k úplnému odzbrojení. V následujících letech se ale kvůli vzrůstajícímu konfliktu ve Vietnamu
obrátila pozornost WSP tímto směrem. WSP se spolu s dalšími mírovými hnutími snažila nejen
o stažení amerických vojsk z této oblasti, ale také usilovala například o to, aby se obnovil
kontakt mezi rodinami a muži, kteří byli do války odvedeni. Od druhé poloviny 60. let se pak
právě s již zmiňovanou druhou vlnou feminismu cíle některých členek WSP rozšířily také na
to, aby došlo k větší emancipaci žen.
Zatímco zakladatelská pětice měla již nějaké zkušenosti s aktivismem, u zbývajících
členek tomu tak často nebylo. WSP nedostatek zkušeností s pořádáním protestů a s aktivismem
nepovažovala za handicap, spíše naopak. Vyzdvihovala, že soudržnost WSP spočívá zejména
v přesvědčení a spojení žen, kterým nebyla lhostejna dobová situace a které chtěly chránit své
děti.60 WSP považovala za zřejmé, že k prosazení věcí, které se například WILPF prosadit
nepodařily, je zapotřebí klást důraz nejen na pacifismus, ale také více hovořit v ženském
kontextu. Ve svých prvních protestech, které byly zaměřeny proti testování jaderných zbraní,
WSP upozorňovala na množství negativních účinků jaderného testování a jaderných zbraní na
zdraví dětí. Při testování se totiž dostávalo do atmosféry radioaktivní Stroncium 90, které se
následně prostřednictvím potravinového řetězce začalo objevovat například v mléce.61 Podle
údajů z třetí edice vládní publikace The Effect of Nuclear Weapon byl u obyvatel Spojených
států příjem kalcia (spolu se Stronciem 90) tvořen až ze tří čtvrtin konzumací mléka a mléčných
výrobků. Jelikož vždy dochází k ukládání vápníku do kosti, v době testování jaderných zbraní
v tom případě docházelo také i k ukládání Stroncia 90. U dětí byla depozice obou těchto látek
59
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vzhledem k jejich probíhajícímu vývinu větší než u dospělých.62 Členky proto při protestech
používaly slogany jako „Nechte děti vyrůst“ nebo „Mléko není jed“, které na tento problém
upozorňovaly. Kromě toho nechaly testovat vypadlé mléčné zuby svých dětí, aby zjistily, zda
je v nich přítomný radioaktivní izotop Stroncia 90. Mnoho žen se rovněž rozhodlo pro
bojkot mléčných výrobků.63 Stejné taktiky využívaly také během války ve Vietnamu.
V kampaních proti branné povinnosti se tak slogany typu „Ne naši synové, ne vaši synové, ne
jejich synové“ snažily členky vyjádřit solidaritu se všemi matkami a rovněž upozornit na cíl
chránit své děti.64 Není zcela zřejmé, zda byl důraz na mateřství a vyzdvihování genderových
stereotypních rolí žen a vlastností využíván účelně a pokud ano, tak nakolik. Osobně se
domnívám, že částečně byl, jelikož například zakládající pětice měla zkušenosti s politikou,
aktivismem, a přesto o sobě vždy mluvila jako o „matkách“ či „ženách v domácnosti“, což
implikuje, že si uvědomovaly, nakolik jim tohle označení může ve své činnosti pomoct, a to
nejen vzhledem k dobovým poměrům mezi muži a ženami, ale také například vzhledem ke
studené válce, kdy se mohlo dívat na jakékoliv pochybení vládních kroků s větším podezřením.
V organizaci byl rovněž poměrně velký podíl žen, které měly vysokoškolské vzdělání, díky
čemuž usuzuji, že ani jejich činnost nebyla zaměřena pouze na práci v domácnosti a o rodinu,
ale že jejich aspirace sahaly výš. Americká historička Jessica M. Frazier například tvrdí, že šlo
o manipulativní taktiku, která se převážně projevila s jejich cestou do Vietnamu65 (blíže
vysvětleno v následující kapitole), čímž je částečně ve shodě s názorem od Lawrence Wittnera,
jenž ale shledává u členek otázku mateřství jako poměrně důležitý faktor.66
Důraz kladený na ženskou roli a mateřství se stal ke konci první poloviny 60. let
kritizovaný v knize Femine Mystique od Bety Friedan. Autorka tento přístup odsuzuje se slovy,
že ženy musí jednat jako občané, ale ne jako „ženy v domácnosti“ či „matky“, jelikož vnímání
žen samotných tímto způsobem má za následek jejich represivní postavení ve společnosti. 67
V druhé polovině 60. let se k Bety Friedan přidalo vícero žen, a to jak ve WSP, tak mimo ni.
Převážně mladší, které se ztotožnily s druhou vlnou feminismu, podobné jednání rovněž
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odsuzovaly, a už nechtěly k dosažení svého cíle vystupovat jako manželky, matky a sestry,
namísto toho ale jako autonomní osoby.68 Velkou změnou pro WSP také bylo, že ačkoliv od
svého založení vždy kladla důraz na nenásilí a byla známá poklidnými protesty, s druhou
polovinou 60. let se její přístup změnil a členky se dokonce několikrát dostaly do střetu s policií,
kvůli čemuž pak byly v mnohých médiích kritizovány a z velké části ztratily jejich podporu či
podporu části americké veřejnosti.
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6. Úspěchy mezi lety 1961–1963 a upření pozornosti na
konflikt ve Vietnamu
WSP, která kromě rozšíření své působnosti pokračovala bez větších změn, se dočkala
podpory i nadále. Bylo to způsobeno především nekonfliktním jednáním organizace a s velkým
pochopením se setkala také kritika jaderných zbraní v souvislosti s obavami o zdraví dětí. Los
Angeles Times v jednom ze svých článků napsal, že pronikla snad do všech koutů Spojených
států a o jejích protestech bylo slyšet napříč celým světem.69 Její činnost přinesla větší uznání
ženského mírového aktivismu, a to nejen v rámci mírových hnutí.70 Členky se několikrát
setkaly se státními představiteli, účastnily se významných konferencí, ale také například
ustanovily radiační komisi, která měla za úkol řešit problém s mlékem, jež bylo v souvislosti
s radioaktivním spádem z ruských testů kontaminováno nebo se zaměřily na edukační činnost.71
V rámci jejich protijaderné činnosti byl významný především protest před Bílým domem, účast
na odzbrojovací konferenci v Ženevě a v neposlední řadě uzavření Smlouvy o částečném
zákazu testování jaderných zbraní.
Když v lednu roku 1962 uspořádala WSP ve Washingtonu D.C. svůj druhý protest
zaměřený proti jaderným zbraním, zúčastnilo se ho 2500 žen a média jej označila za největší
ženské protestní shromáždění před Bílým domem vůbec. Protest se stal významný především
z toho důvodu, že byl jeho cíl podpořen Kennedyho administrativou, neboť na tiskové
konferenci, která se konala po protestním shromáždění, Kennedy sdělil, že ví, za jakým účelem
tam ženy byly a bere jejich zprávu za přijatou.72 Na stejné tiskové konferenci následně
odpověděl na otázku, co bylo největším zklamáním v prvním roce jeho prezidentování tím, že
nebyla uzavřena žádná dohoda týkající se zákazu testování jaderných zbraní.73 WSP toto
sdělení utvrdilo v jejím úsilí i přineslo pozornost u médií. Na protest pozitivně reagoval rovněž
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Carl Kaysen, zástupce poradce pro národní bezpečnost, jenž řekl, že je prezident zneklidněný
tím, co si lidé myslí a jejich činnost ocenil.74
S podobným úspěchem dopadla odzbrojovací konference v Ženevě, které se WSP
zúčastnila v březnu roku 1962. Výpravu tvořila delegace padesáti žen, součástí byly také dvě
afroamerické ženy, včetně Coretty Scot King, a jedna žena japonsko-amerického původu, která
žila kousek od Hirošimy v době, kdy na město byla shozena atomová bomba. Delegace byla
složena tak, aby zaujala media, a ty následně více informovaly o problematice jaderných
zbraní.75 Kromě lobování v Ženevě v dnech konání konference členky také zorganizovaly jednu
demonstraci, po jejímž konání dostaly možnost prezentovat své stanovisko k jaderným zbraním
a jadernému odzbrojování. Bylo to poprvé, co Organizace spojených národů porušila své
pravidlo a pustila k vyjednávání i „nezasvěcené“. Jako v předcházejících případech byl i během
této konference kladen důraz na mateřství, což Dagmar Wilson zdůraznila také při rozhovoru
pro Santa Maria Times, který po konferenci následoval: „Máme jednu velkou starost, a to o
naše děti.“ 76
Velký zlom představovalo uzavření Smlouvy o částečném zákazu testování jaderných
zbraní v září roku 1963. WSP zorganizovala dva týdny před jejím vyjednáním velkou kampaň,
která na uzavření takové smlouvy cílila. Nakolik se samotné WSP podařilo svou činností
ovlivnit podpis této smlouvy, se nedá zcela jistě určit. Jelikož ale vědecký poradce Bílého domu
Jerome Weisner připsal velkou zásluhu na uzavření Smlouvy o částečném zákazu testování
jaderných zbraní právě WSP a SANE, dá se usuzovat, že její protesty byly do velké míry
úspěšné.77 O tom také svědčí skutečnost, že tři členky WSP včetně Dagmar Wilson byly
pozvány, aby se podpisu této smlouvy účastnily. WSP za své snahy získala uznání rovněž od
dalších významných osobností, například od generálního tajemníka OSN z Rady bezpečnosti,
který se s ženami sešel a osobně jim poděkoval.78
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Ačkoliv se WSP podařilo vyhnout kritice za její angažmá mimo „domácí sféru“, brzy
začala být v rámci svého protijaderného úsilí kritizována za spolupráci s komunisty a
protiamerický postoj. Ve studenoválečné době, zvláště za McCarthismu se kvůli stanoviskům
zpochybňujícím určité vládní kroky setkalo s obviněním ze sympatizování s komunisty a
podvratnou činnost mnoho organizací či jednotlivců.79 Důvěra vůči WSP a jejímu počínání
začala ze strany některých vládních institucí postupem času klesat, například kvůli její účasti
na mírové konferenci v Moskvě. Jako problematické se také jevilo vysoké číslo žen, které byly
dříve součástí komunistické strany a později začaly spolupracovat s WSP. Díky tomuto hnutí
na sebe upoutalo pozornost Výboru pro neamerickou činnost (House Un-American Activities
Committee, HUAC), jenž organizaci obvinil z infiltrace komunismu a kvůli kterému se
následně několik členek muselo zúčastnit soudního slyšení, během kterého jako i v minulosti
využily kladení důrazu na mateřství a genderové stereotypy. Dagmar Wilson například během
jednoho slyšení argumentovala, že WSP byla založena a inspirována mateřskou láskou, čemuž
ale oni nemohou rozumět (výbor byl mužského složení).80 WSP se podařilo získat na svou
stranu velkou podporu. Proti jednání HUAC se postavilo mnoho tehdejších intelektuálů, mezi
které patřil například Lewis Mumford, Alfred Kazin81 či Linus Pauling, který obvinění nazval
„hanebným činem“.82 Podpory se WSP dostalo také od organizace Southern Conference
Educational Fund (SCEF), jež v tu dobu začínala být díky jejímu vůdci Martinu L. Kingovi čím
dál váženější, nebo od dalších mírových organizací, včetně SANE a WILPF. 83 Pozdvižení
způsobil bývalý agent FBI Jack Levin, který musel být kvůli jeho požadavkům na okamžité
propuštění členek WSP z průběhu slyšení vyloučen.84 Rovněž většina médií se postavila na
jejich stranu. Kritizovali HUAC za to, že ačkoliv nezjistili žádné důkazy, které by mohly
potvrdit spolupráci mezi WSP a komunistickou stranou, veřejnost s tímto finálním zjištěním
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téměř neobeznámili a akorát tímto pošpinili pověst mírových hnutí.85 Na výslech výboru
reagoval posměšně také karikaturista Herblock, který v novinách vyobrazil jeho dva členy,
z nichž jeden se zeptal toho druhého: „Přišel jsem pozdě. Co přesně, že je neamerické – ženy,
nebo mír?“.86 Celá tato kauza v konečném důsledku přispěla ke zvýšení počtu příznivců WSP
a její popularity.87
Od roku 1963 se WSP začala postupně zajímat o konflikt ve Vietnamu. Americká
společnost v tu dobu neměla o působení USA v jihovýchodní Asii příliš informací a ty, které
dostávala, byly zprostředkovány převážně pomocí pacifistů či levicového tisku. Ačkoliv byly
vojenské jednotky ze Spojených států přítomny ve Vietnamu už od roku 1954, větší pozornost
začaly vzbuzovat až v druhé polovině 60. let.88
WSP se ohledně angažovanosti v této otázce poměrně dlouho rozhodovala, a nakonec
přijala za vhodné upozornit společnost na roli amerických vojáků ve Vietnamu a na celou
kontroverzní situaci - zvláště poté, co se americký prezident Johnson rozhodl v roce 1964 pro
bombardování Severního Vietnamu.89 Stala se tak jedním z prvních mírových hnutí, které se
začalo o konflikt ve Vietnamu zajímat a rovněž

patřila mezi ty nejvýznamnější.90 Její

participace v této otázce je ale mnohem problematičtější, než jak tomu bylo u jaderných zbraní
nebo jaderných testů, a to především kvůli radikálnějším akcím, které začaly některé členky od
druhé poloviny 60. let uskutečňovat. Z toho důvodu je téma účasti WSP v protestech proti
válce ve Vietnamu rozděleno na dvě kapitoly, přičemž v této se věnuji akcím, které větším
způsobem

nepodkopaly

linii,

jež

tato

organizace

od

svého

založení

vedla.

V období mezi lety 1964 až 1973 zorganizovala WSP několik protestů, pochodů,
lobbování, sit-inů či rozhovorů s politiky ohledně jejich stanoviska k válce. Podle Frances W.
Herring, profesorky z kalifornské Berkeley univerzity, byly ale jedním z nejdůležitějších a
nejdalekosáhlejších projektů, které WSP uskutečnila, setkání v Hanoji a následně v Jakartě s

85

„Opponent of HUAC defended“ Press and Sun – Bulletin, 9. leden 1963,
https://www.newspapers.com/image/254184461/?terms=women%2Bstrike%2Bfor%2Bpeace%2BHU
AC (staženo k 5. 5. 2019).
86
„Opinions On Buckley, HUAC, and Communists“, The Daily Tar Heel, 19. prosinec 1962,
https://www.newspapers.com/image/67847386/?terms=women%2Bstrike%2Bfor%2Bpeace (staženo k
6. 5. 2019).
87
Swerdlow, Women Strike for Peace, 91-92.
88
Alonso, Peace as a Women Issue, 209.
89
Jessica M. Frazier, „Collaborative Efforts to End the War in Vietnam“, 343.
90
Simon Hall, Peace and Freedom: The Civil Rights and Anti-War Movements in the 1960s
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005), 126.
22

vietnamskými ženami.91 WSP byla prvním mírovým hnutím, které Vietnam v průběhu války
navštívilo, mohlo na vlastní oči vidět zkázu, kterou válka za sebou zanechala a získat informace
z první ruky. Spolupráci s vietnamskými ženami chtěly členky získat mezinárodní pozornost a
demonstrovat, že jsou ženy „jakožto nenásilní zastánci míru“ schopny spolu spolupracovat, i
když jsou ze států, které jsou spolu ve válce.92 Jessica M. Frazier ve svém díle Collaborative
Efforts to End the War in Vietnam ovšem upozorňuje na rozdíly, které mezi vietnamskými a
americkými ženami panovaly. Zatímco americké ženy dávaly důraz na nenásilí a mateřství,
vietnamské ženy byly často součástí bojů za osvobození a svoji úlohu v něm považovaly za
stejně důležitou jako úlohu matek. Kromě toho byly také mnohem aktivnější ve veřejné sféře,
například v politice. Jelikož se ale WSP v této době ještě obávala možného nepochopení od
americké veřejnosti, při informování o setkáních přisuzovala vietnamským ženám genderové
role tehdejších amerických žen. Umožnilo ji to následně volat jednotným hlasem všech „matek
strachujících se o své děti“ a apelovat na vládu k ukončení konfliktu.93 Na základě této
zkušenosti Frazier usuzuje, že WSP využívala otázku mateřství a genderových stereotypů spíš
jako manipulativní techniku.
Návštěvy Vietnamu byly přínosem nejen díky tomu, že zprostředkovaly spojení mezi
americkými a vietnamskými ženami, které přineslo náhled do konfliktu, ale také pomohly
WSP zahájit mnoho dalších akcí – využila svých zkušeností pro informování veřejnosti o válce
ve Vietnamu, navštěvovala americké politické vězně, jimž předávala dopisy od rodin nebo
ustanovila tzv. Committee of Responsibility (COR) prostřednictvím které transportovala
z Vietnamu do Spojených států děti, na něž byl shozen napalm a kterým se mohlo ve Spojených
státech dostat potřebného lékařského ošetření.94 Deník Philadelphia Inquirrer ohodnotil
působnost WSP v souvislosti s předáváním dopisů mezi americkými vězni ve Vietnamu a
rodinami slovy: Všechnu čest ženám, které navštívily Hanoj a zpřístupnily tím komunikační
kanál.95
91

Mary Hershberger, Traveling to Vietnam: American Peace Activists and the War (Syracuse: Syracuse
University Press, 1998), 10.
92
Swerdlow, Women Strike for Peace, 187.
93
Jessica M. Frazier, „Collaborative Efforts to End the War in Vietnam“, 342.
94
Alonso, Peace as a Women Issue, 214.
Více než sto dětí bylo za dobu své léčby umístěno do náhradních amerických rodin a následně po
dokončení léčby se většina z nich navrátila do Vietnamu. Committee of Responsibility Records, 1966–
1978, Swarthmore College Peace Collection,
https://www.swarthmore.edu/Library/peace/DG151-175/DG173COR.htm (staženo k 8. 5. 2019).
95
Sentimental Travelers Get PW Son's Notes, The Philadelphia Inquirer, 31. prosinec 1969.
https://www.newspapers.com/image/167968633/?terms=philadelphia%2Binquirer%2Bthe%2Bwomen
%2Bwho%2Bvisited%2Bhanoi%2Ball%2Bthe%2Bcredit%2Bfor (staženo k 6. 5. 2019).
23

7. Pokles podpory v souvislosti s radikálnějším
přístupem v protestech
WPS začala ztrácet u společnosti a médií svou podporu během protestů proti válce ve
Vietnamu v souvislosti s radikálnějšími postupy, ke kterým se začala uchylovat. Bylo to proto,
že její působnost začala zpochybňovat hodnoty, na kterých byla organizace založena, které
proklamovala, a které korespondovaly s dobovou genderovou rolí žen. I když se s těmito kroky
ne všechny členky ztotožnily, a především ty starší je kritizovaly, organizaci to jako celek i
přesto vystavělo kritice. Radikální, protiválečné skupiny se všeobecně na základě různých
průzkumů netěšily u společnosti velké obliby a společnost je mnohdy považovala za ještě víc
nesnesitelnější než válku samotnou.96 U WSP byl přechod k takové formě protestu vnímán o to
hůř a přísněji, že se jednalo o ženy středního věku, které se v minulosti díky slušnému chování
a vystupování dočkaly u velké části společnosti uznání.
Ke změně způsobu prosazování svých cílů vedl u WSP jak vývoj v samotné organizaci,
tak ve Spojených státech. Ať už šlo o eskalaci války ve Vietnamu, tvorby opozice vůči ní,
vznik nové levice, studentského hnutí nebo kontrakultury. Americká historička Andrea Estepa
tvrdí, že k radikálnímu obrazu WSP rovněž přispěl odlišný přístup policie, která byla
k narůstajícímu protiválečnému hnutí, jež se stávalo čím dál problematičtější, méně vstřícná.97
Dalším důležitým faktorem bylo, že se v roce 1967 připojila k WSP spousta mladších žen, které
zastávaly zcela jiné hodnoty, ale ve snaze o získání větší emancipace hledaly účast v čistě
ženských skupinách.98
První změnu vedoucí k odlišnému vnímání WSP, ačkoliv se v tu dobu ještě chtěla
distancovat od jakýchkoliv radikálních taktik, představovalo, když se v roce 1965 jedna
z detroitských zakladatelek, Alice Herz, zapálila v obchodním centru, aby vyjádřila svůj
nesouhlas s válkou ve Vietnamu. Tímto činem chtěla zvýšit u veřejnosti povědomí o tomto
konfliktu a jak v dopise vysvětlila, provedla ho podle příkladu buddhistického mnicha, který
96

Adam Garfinkle, Telltale Hearts: The Origins and Impacts of the Vietnam Antiwar Movement (New
York: Saint Martin's Press, 1997), 18.
97
Andrea Estepa „Taking the White Gloves Off: Women Strike for Peace and ‘the Movement,’ 196773” Feminist Coalitions: Historical Perspectives on Second-Wave Feminism in the United States, 8586, https://www.academia.edu/7117161/Taking_the_White_Gloves_Off_Women_Strike_for_Peace_a
nd_the_Movement_1967-73 (staženo k 2. 5. 2019).
98
Alonso, Peace as a Women Issue, 212.
24

stejným způsobem protestoval proti útlaku buddhistů, jenž byl vykonáván vládou Jižního
Vietnamu. Alice Herz se tímto stala první aktivistkou ve Spojených státech, která spáchala
v důsledku eskalace vietnamské války sebevraždu.99Ann Tickner s Amy Schneidhorst
vysvětlují nepochopení, nedostatečný zájem a distancování WSP od tohoto činu tím, že dobová
situace a převaha mužů v mezinárodních vztazích měla za následek podceňování ženských
aktivit v této oblasti a jestliže se ženské aktivistky chtěly participovat, musely bránit svou
politickou spoluúčast taktikami, které byly založeny na genderových rolích. A to
vyžadovalo slušné a nenásilné jednání,

jež

ale

nekorespondovalo

s činem,

který

provedla Alice Herz.100 Když následně média o události informovala, dávaly WSP s tímto
činem vzhledem k bývalému členství Alice Herz často do souvislosti, což mnohdy implikovalo,
že toto jednání také schvaluje.
S další kritikou se WSP setkala poté, co v roce 1967 protestovala jako první mírová
organizace před Pentagonem. Téměř dva tisíce žen se do něj snažily násilně dobýt a svým
chováním, které se vymykalo jakýmkoliv jejich předcházejícím protestům a deklarování
nenásilí, vzbudily velký vzruch. Andrea Estepa tvrdí, že si část organizace po tomto protestu
uvědomila, jak si nenávratně poškodily svůj obraz.101 Dlouhodobí zaměstnanci Pentagonu
protest označili za jeden z nejzlostnějších, který se tam vůbec uskutečnil102 a podobně reagovaly
také noviny, které už o WSP, jako v předcházejících případech, nepsaly jako o starostlivých
matkách, nýbrž protiválečných extremistkách, které se s jekotem snaží vtrhnout do sídla
Ministerstva obrany Spojených států.103 Nancy Zaroulis a Gerald Sullivan ve své knize Who
Spoke Up? American Protest Against the War in Vietnam 1963–1975 píšou, že takové chování
bylo v roce 1967 u žen neslýchané.104
Stupňující napětí ve válce ve Vietnamu mělo za následek zvyšující se odpor WSP a
zintenzivnění její protiválečné činnosti. V září roku 1967 uspořádala ve Washingtonu D.C.
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demonstraci, která se pro WSP stala opět nechvalně známou, protože se při ní dostala do
konfrontace s policií. Policie nechtěla pustit všechny zúčastněné ženy před Bílý dům, neboť
Ministerstvo vnitra pár dní před konáním protestu oznámilo nové pravidlo, které omezovalo
počet protestujících před Bílým domem na 100 osob. Jelikož se protestu organizovaného WSP
zúčastnilo několikanásobně více žen, vyvolal zákaz nevoli. Mnoho z nich se pokusilo dostat
před Bílý dům i navzdory policejním zábranám, což vedlo k jejich střetu s policisty. Některé
ženy se následně na protest proti zásahu policie posadily doprostřed cesty, kde blokovaly
provoz a odmítly se přemístit.105 WSP kvůli této potyčce ztratila podporu od části veřejnosti a
některých médií, které odsuzovaly podobné chování u matek středního věku, jež měly usilovat
o mírové řešení konfliktu ve Vietnamu a distancovat se od jakéhokoliv násilí. Oxnard PressCourier se ve svém článku popisující demonstraci ve Washingtonu D.C. blíže nevěnoval
důvodu, proč ženy protest zorganizovaly, ale namísto toho pouze popisoval vzniklý spor a
zúčastněným přisuzoval agresivní sklony.106 Los Angeles Times vylíčil situaci obdobně a
odkazoval na „Protestní pochod žen, který propukl v pranici“.107 Washington Post sdělil, že
díky jejich snaze dostat se přes policejní zábrany silou, organizace ztratila jakýkoliv vliv, který
jinak mohla mít.108 Rovněž Minna Hilton, jedna ze členek WSP ve filmu Women Strike for
Peace March on Washington, uvádí, že média o bezproblémovém začátku demonstrace
nereferovala, nýbrž se zaměřila pouze na potyčku s policií, čímž byl zpochybněn a upozaděn
původní záměr celého protestu.109 Historička Andrea Estepa ve svém díle, jež se věnuje
přeměně jednání této organizace, tvrdí, že kdokoliv, kdo sledoval hnutí od jeho počátku, musel
být velmi šokován takovýmto chováním, což se také projevilo následující den po tomto protestu
na množství telefonátů a dopisů směřovaných do washingtonské kanceláře WSP,
prostřednictvím kterých bylo jednání žen kritizováno.110
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Po protestu ve Washingtonu byly nakonec 2 ženy zadrženy, ale to nebylo v rámci další
činnosti WSP nic příliš výjimečného. Ethel Taylor, jedna ze členek WSP, odhaduje, že jich
kvůli protestům proti válce ve Vietnamu bylo dohromady posláno do vězení 50.111 K dalšímu
zadržení například došlo, když o rok později demonstrovala WSP proti americkému používání
napalmu ve Vietnamu, a když se některé členky pokusily zastavit jeho dodávky z kalifornské
chemičky.112
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8. Jeannette Rankin Brigade, Bella Abzug a druhá vlna
feminismu
Působnost WSP a dalších mírových hnutí se stala jednou z důležitých součástí pro druhou
vlnu feminismu a větší snahy žen o jejich emancipaci. Historik Charles DeBenedetti tvrdí, že
aktivita rozsáhlého mírového hnutí v 60. letech pomohla disident legitimizovat, a díky tomuto
se vytvořila podpora pro následné změny ve společnosti.113 S tím se rovněž shoduje názor
Adama Garfinkla, který píše, že mělo mírové hnutí ve Spojených státech mnohem větší dopad
na americkou společnost než na vývoj války ve Vietnamu.114
Ačkoliv se WSP od svého založení zříkala jakýchkoliv snah o změnu postavení žen,
nevědomky využitím genderových stereotypů k podpoře ženské politické moci a k jejich
většímu zrovnoprávnění přispívala.115 Členství ve WSP představovalo pro mnoho žen změnu
životního stylu, neboť jim umožnilo nejen vyjadřovat během protestů svá nesouhlasná
stanoviska, ale také být součástí výzkumu, plánovat politické strategie či organizovat kampaně.
Rovněž se změnil způsob, jakým byly jejich nové dovednosti nabyté činností v organizaci
vnímány – organizační či analytické schopnosti byly hodnoceny mnohem víc než ty
mateřské.116 Wisconsin State Journal okomentoval přínos WSP pro tehdejší ženy slovy, že si
díky této organizaci mnoho z nich uvědomilo, jak mohou být efektivní.117 Důležitost, jakou
v tomto případě organizace sehrála, zaznamenala také Amy Swerdlow například na účasti na
Ženevské konferenci, kterou okomentovala slovy, že to byl jeden z nejdůležitějších momentů
v jejím životě, protože získala dojem, že už není bezmocná, ani jako žena, ani jako občan.118
Mnoho žen si díky účasti ve WSP začalo větším způsobem všímat rozdílů v americké
společnosti mezi muži a ženami, například během návštěvy Vietnamu, kde měly možnost
porovnat své postavení s tehdejším postavením vietnamských žen.
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Spousta vietnamských žen byla často zapojena do bojů. Ty lépe postavené se na rozdíl od
amerických žen v mnohem větší míře angažovaly v politické oblasti. U těch hůř postavených
pak členky WSP mohly vidět, jak hrozně s nimi bylo během války zacházeno a jak často byly
oběťmi zneužívání. Swerdlow tvrdí, že se většina žen z WSP, které v tu dobu Vietnam
navštívily, začala pak v budoucnu nějakým způsobem angažovat v boji za ženská práva.119
Také Charles DeBenedetti v knize Give Peace a Chance: Exploring the Vietnam Antiwar
Movement, zmiňuje, že si mnoho žen díky činnosti v organizaci nejen uvědomilo, jak velký
může být jejich vliv, ale rovněž se větším způsobem začaly zajímat o to, jak jsou v některých
oblastech omezovány nebo jak je často vůči nim vyvíjen rozdílný přístup.120
Americká historička Linda Gordon upozorňuje, že již kladení důrazu na mateřství a s tím
spojenou „speciální roli žen“ u mnohých členek přispívalo k rozlišnému vnímání sebe sama a
usvědčovalo je ke snaze o změněnu tehdejšího postavení žen.121 Vliv mírového hnutí na změnu
smýšlení rovněž vyplývá z rozhovoru s Margery Tabankin, jež tvrdí, že účastí v mírovém hnutí
nabyly ženy dojem, že jsou „lepší než muži“, neboť měly pocit, že je jejich protiválečné úsilí
motivováno něčím vyšším, vzhledem ke skutečnosti, že nemusely jít sloužit do války, jako
mnoho amerických mužů kvůli branné povinnosti.122 I když Margery Tabankin byla součástí
jiné protiválečné organizace, a to Students for a Democratic Society (SDS), je velká
pravděpodobnost, že část WSP to vnímala stejně.
Ztotožnění některých členek WSP s feminismem mělo tedy svůj původ jednak již v
samotném založení a fungování organizace, a jednak v dalších vlivech spojených převážně
s druhou polovinou šedesátých let, například v čím dál uznávanější knize Femine Mystique.
Dalším důvodem byl velký nárůst mladých žen v roce 1967, které často zastávaly jiné hodnoty.
Ačkoliv byly předtím součástí studentských mírových hnutí a byly inspirovány novou levicí,
mnohdy se nemohly účastnit rozhodovacích procesů, a proto se snažily být součástí čistě
ženských organizací, kde měly možnost mít určitý vliv.123 O tom také svědčí výpověď Beverly
Jones a Judith Brown, dvou členek SDS, které popsaly organizaci jako založenou na „mužské
mocenské struktuře“ a zdůraznily nutnost participace v čistě ženských organizacích.124
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Vzhledem k tomu, že WSP navíc neměla hierarchickou strukturu, spousta žen se rozhodlo jít
právě tam. WSP tak byla mezi nově příchozími vnímaná jako organizace umožňující největší
participaci. Volná struktura WSP měla podle další členky SDS být klíčovou pro pozdější
utváření dalších protiválečných hnutí a především pro ženské osvobozenecké hnutí. Také
australský historik Andy Bluden tvrdí, že ačkoliv WSP nezaujímala mezi organizacemi
kritizující tehdejší poměry přední příčky, jejich odhodlaný desetiletý boj v čistě ženské
organizaci je dostatečně ospravedlňující k tomu, aby byla organizace považována za
zakladatele a přispěvatele k ženskému osvobozeneckému hnutí.125
Pro transformaci smýšlení uvnitř WSP byla rovněž zásadní přítomnost v Jeannette
Rankin Brigade, ženské protiválečné koalici. Jejím cílem bylo dát Kongresu najevo, že se mezi
americkými ženami nachází poměrně velké množství těch, které s válkou nesouhlasí.126 Koalice
získala své jméno podle první ženy zvolené do Kongresu, Jeannette Brigade, jež byla známa
svými pacifistickými postoji – hlasovala proti vstupu Spojených států do obou světových
válek.127 WSP ovlivnila účast v této koalici z toho důvodu, že její součástí byla například také
radikální feministická organizace New York Radical Women, která v roce 1967 při společném
pochodu této protiválečné koalice ke Kapitolu vyslovila kromě nesouhlasu s pokračující válkou
ve Vietnamu také požadavek na zrovnoprávnění žen a kritiku tradičních ženských rolí, přičemž
některé členky WSP začaly později usilovat, aby byly jejich snahy o dosažení míru rovněž
protnuty s požadavkem na větší zrovnoprávnění žen.128
V neposledním případě je důležité také zmínit legislativní předsedkyni WSP a později
kongresmanku Bellu Abzug, jejíž zvolení do Sněmovny reprezentantů v roce 1971 znamenalo
pro WSP obrovský úspěch, neboť se žádnému mírovému hnutí v 60. letech nebo na začátku 70.
let nepodařilo, aby se do Kongresu dostal některý z jejich členů. Abzug se stala významnou
nejen kvůli jejím snahám o ukončení války ve Vietnamu, což se projevilo například tím, že
hned první den ve své funkci představila požadavek na stáhnutí amerických vojsk z Indočíny,
ale také díky tomu, že její zvolení do Kongresu podnítilo mnoho dalších členek k tomu, aby se
začaly o otázku větší emancipace rovněž více zajímat.129 Účast v politice totiž nabízela
možnost, jak mít v rámci protiválečného úsilí větší příležitost cokoliv ovlivňovat. Někteří
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autoři, například Jeffrey H. Bloodworth proto Belle Abzug přisuzují propojení ženského hnutí
s mírovým hnutím.130
Celkový přístup WSP k feminismu ale zůstal velmi rozpolcený, což bylo způsobeno
především velkým věkovým rozdílem mezi členkami, který vyústil v generační konflikt.
Především starší členky usilovaly, aby WSP pokračovala ve starých principech založených na
genderových stereotypech a otázkou větší emancipace se nezabývala, neboť tvrdily, že to nebyl
důvod, za jakým byla organizace založena a ani to nebyl žádný z jejich vytyčených cílů. Mladší
členky naopak genderové stereotypy zpochybňovaly a nehodlaly již dál vystupovat jako matky,
nýbrž chtěly působit jako individuální osoby. Domnívám se, že velký vliv na přijmutí
feminismu měla také odlišná míra participace v organizaci, protože ne všechny členky se
zúčastňovaly významných konferencí či navštívily Hanoj, kde měly možnost sledovat rozdíly
mezi postavením amerických a vietnamských žen ve společnosti.
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9. Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo určit, jak byla činnost WSP v rámci protestů proti
jadernému zbrojení a válce ve Vietnamu vnímaná médii, veřejností, významnými státními
představiteli, a v čem spočíval význam organizace na pozdější ztotožnění části jejích členek
s feminismem.
Z práce vyplývá, že se vnímání WSP velkým způsobem lišilo, když členky používaly
taktiky spojené s genderovými stereotypy a poté, když se některé z nich začaly uchylovat
k radikálnějším postupům. V prvním případě se WSP dočkala velké pozornosti od médií,
členky organizace byly často vyobrazovány jako „starostlivé matky“, pro které má mnoho lidí
pochopení. Vzhledem k důrazu na mateřství a popření jakýchkoliv radikálnějších úmyslů se
s nimi ztotožnilo také mnoho dalších amerických žen, což mělo za následek, že se organizace
v následujících letech mohla rozrůst napříč celými Spojenými státy. Jestli byl jejich aktivismus
kritizován, bylo to v souvislosti se studenoválečným napětím, ale i v případě takovéhoto
obvinění se organizace setkala u společnosti a médií s velkou podporou a namísto
zdiskreditování to vedlo k pozvednutí její popularity.
Členky WSP si tak na začátku získaly obraz slušných žen střední třídy a středního věku, které
byly známé svými „klidnými protesty“, jež ale měly velký dosah. Jejich činnost převážně mezi
lety 1961–1963 vedla k pozvednutí ženského mírového aktivismu, a to nejen v rámci mírových
hnutí. V souvislosti se snahami o ukončení jaderného testování se stal důležitým především
jejich příspěvek k uzavření Smlouvy o částečném zákazu testování jaderných zbraní z roku
1963. Následující činnost WSP, tentokrát zaměřena na válku ve Vietnamu, byla složitější,
neboť organizace začala v některých otázkách ustupovat od svých prvotních zásad. Přesto ale
existovaly důležité aktivity, které vedla. Jednalo se například o pravidelné setkávání
s vietnamskými ženami, mnohdy kousek od epicentra samotného konfliktu. Tímto nejen, že
demonstrovaly ochotu žen spolu jednat, ačkoliv státy, ze kterých pocházely byly spolu ve válce,
ale také jim to umožnilo více do samotného konfliktu nahlédnout nebo pomoct americkým
vojákům obnovit komunikaci se svými rodinami.
V pozdějších letech, kdy se postupy některých žen pomalu radikalizovaly, ať už se
jednalo o jednu takovou ojedinělou situaci v podobě sebeupálení Alice Herz v roce 1965 nebo
následně o již častější případy, například v průběhu protestu před Pentagonem, organizace se
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dočkala kritiky a média se od ní často distancovala nebo případ komentovala v souvislosti
s výtržnictvím, ale ne s mírovým aktivismem. Ačkoliv ne všechny členky schvalovaly podobné
jednání, organizaci to postihlo jako celek, neboť tyto situace popíraly všechno, co o sobě ženy
tvrdily, za co „bojovaly“ a co byla ochotna společnost tolerovat. Radikální skupiny se
všeobecně nedočkaly u americké společnosti podpory, ale u WSP byla kritika možná o něco
přísnější z toho důvodu, že se jednalo o matky středního věku, které si v minulosti díky
slušnému chování a vystupování dočkaly u velké části společnosti uznání.
Druhý cíl této práce se věnuje otázce, v čem spočíval význam organizace na pozdější
ztotožnění části jejich členek s feminismem. Vzhledem k dobové situaci ve Spojených státech
umožnilo členství ve WSP mnoha ženám změnu životního stylu. Ačkoliv WSP neměla ve
svých cílech měnit již zavedený řád a postavení ženy, nevědomky svými činnostmi k tomu
přispívala. Ženy měly možnost setkávat se s významnými státními představiteli nebo se podílet
na plánování politických strategií, což jim umožnilo propojit svou „domácí sféru“ s „veřejnou“
a probudit větší zájem o emancipaci. Díky některým projektům, ať už se jednalo například o
setkání se ženami ze severovietnamské Women's Union nebo jihovietnamské Women's
Liberation Union, měly možnost si uvědomit rozdíly mezi postavením žen v Americe a
Vietnamu. Kromě toho u těchto hůře postavených vietnamských žen měly možnost zjistit, jak
hrozně bylo s nimi během války zacházeno, což následně vedlo mnohé členky WSP
k angažovanosti v boji za ženská práva.
Účast ve WSP rovněž umožnila spoustě ženám setkávat se a spolupracovat s těmi
radikálnějšími. Především když v roce 1967 přistoupilo do hnutí mnoho mladších žen, které
sice zastávaly jiné hodnoty a byly ovlivněny studentským hnutím, ale kvůli snaze o emancipaci
hledaly účast v ženských skupinách. Velmi důležitá byla také spolupráce v rámci ženské
protiválečné koalice Jeannette Rankin Brigade, kde se WSP například setkala s radikální
feministickou organizací New York Radical Women, která během společného protestu u
Kapitolu zdůraznila snahy o zrovnoprávnění žen. Oba tyto faktory měly následně vliv na to, že
mnoho členek WSP začalo usilovat nejen o ukončení konfliktu ve Vietnamu, ale také o
emancipaci. Velký zlom rovněž představovalo, když byla v roce 1971 zvolena do Kongresu
jedna ze členek WSP, Bella Abzug, díky čemuž vzrostl zájem také uvnitř WSP o větší
angažovanost v politické oblasti, kde měly ženy větší naději na dosažení nějakých změn.
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10. Summary
The aim of this bachelor thesis was to determine how WSP's opposition to nuclear
arms and the Vietnam War was perceived by the media, public, prominent state officials and
how the organization influenced the identification of its members with feminism.
The thesis shows that WSP's perception varied greatly when members used tactics
related to gender stereotypes and when their tactics changed.
In the first situation, WSP received great attention from the media, members of the organization
were portrayed as "caring mothers" for whom many people had an understanding. Given the
emphasis on motherhood and the denial of any more radical intentions, many other American
women identified with them. If their activism was criticized, it was in the context of cold war
tension. But even with such accusations, the organization got great support from the media and
the public as well. Their activities, especially between the years 1961 and 1963, led to wider
recognition of women's activism within and outside the peace movement.
In later years, when the tactics of some women slowly radicalized, whether in 1965
one such situation in the form of self-immolation of Alice Herz, or later more frequent cases,
the organization was criticized, and the media often disavowed it or commented the case as
civil disobedience but not peaceful activism. Although not all the members supported such
behavior, the organization was affected, as these situations denied everything what women
claimed and what society was willing to tolerate. The radical groups in general did not receive
support from the American society, but WSP criticism was perhaps stricter because they were
supposed to represent "caring middle-aged mothers".
The second aim of this thesis is to describe how the organization influenced
identification of its members with feminism. WSP membership allowed many women to change
their lifestyle. Although WSP did not want to change the established order and status of women,
it unwittingly contributed to it by its activities because women had the opportunity to meet with
prominent government officials or participate in policy strategy planning, which enabled them
to link the "private sphere" to the "public" one and to wake more interest in emancipation.
Furthermore, WSPers relatively largely influenced meetings with North Vietnam Women's
Union and South Vietnam Women's Liberation Union in Vietnam. During the meetings, they
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had the opportunity to compare the differences between the position of American women and
Vietnamese. They found out, that Vietnamese women were, for example, much more
represented in politics. Except this, WSP delegation also made a connection between war and
male violence towards women and as a result, many WSP women later engaged in the fight for
women's rights.
Moreover, participation in WSP allowed to meet and work with more radical women.
In 1967 joined the movement many young women, who held different values and were
influenced by the student movement but sought to participate in women's groups because of
emancipation efforts. Very important was the cooperation within the women's anti-war
coalition Jeannette Rankin Brigade, where WSP, for example, met with New York Radical
Women feminist organization, which underlined the efforts to empower women. These factors
influenced some WSP members to strive not only to end the conflict in Vietnam but also to
emancipate. In addition, when one of WSP member, Bella Abzug, was elected to Congress in
1971, many other members within WSP became interested in the political sphere as there they
were more likely to make some changes.
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