Ceny Genderman roku 2018 předány!
Tisková zpráva, Praha 28. 11. 2018
Na základě nominací od veřejnosti zasílaných v průběhu října, na základě vyhodnocení nominovaných
výroků a počinů pětičlennou porotou, dnes Otevřená společnost o.p.s. předala ocenění Genderman
roku 2018 třem mužům, kteří konkrétním způsobem přispěli k rovnosti žen a mužů.
To, co by mělo být normální, často normální není. Například úroveň debaty o palčivých problémech
sexuálního obtěžování adomácího násilí, klesla v souvislosti s blížící se ratifikací Úmluvy Rady Evropy
o prevenci násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy o dost níže, než si stát založený
feministou Tomášem Garrigue Masarykem zaslouží. Není také normální, že v mezinárodním srovnání
úrovně genderové rovnosti se Česká republika pohybuje na tristních příčkách. Např. podle Světového
ekonomického fóra na 88. místě v roce 2017: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report2017/dataexplorer/#economy=CZE
Oceněné muže nevnímáme jako hrdiny, ale jednoduše jako slušné muže, kteří chápou stejnou
startovní čáru pro muže i ženy jako předpoklad demokratické společnosti. Obdobný přístup a postoje
jsou zvláště u vlivných českých mužů bohužel velmi výjimečné. Jsme naopak často svědky
bagatelizace problému nerovnosti žen a mužů ve veřejných vystoupeních. Posledním příkladem je
opakovaná snaha poslance ODS zrušit jedinou dotaci na podporu genderové rovnosti alokovanou ve
státním rozpočtu.
„Rozhodli jsme se pro pozitivní cestu. Mužům u moci (ve vládě, parlamentu, médiích, atd.) chceme
nastavit zrcadlo a otevírat oči, že to jde a má jít i jinak. Cílem soutěže je zviditelňovat a propojovat
muže, kteří ženy vidí jako rovnocenné partnerky, nikoliv jako, řečeno se Simone de Beauvoir, druhé
pohlaví. Muže, schopné sebereflexe, kteří feminismus nevnímají jako strašáka, ale jako inspiraci,“ říká
Tomáš Pavlas, manažer Programu prosazování genderové rovnosti z Otevřené společnosti.
Porota zasedala v tomto složení:






Marta Smolíková – ředitelka OS o.p.s.
Jan Bubeník – CEO Bubenik Partners
Adriana Dergam – ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR
Jiří Ryba - společník Sociologické nakladatelství SLON
Lucie Zídková – novinářka Lidové noviny

Cenu za třetí místo obdržel katolický kněz Petr Hruška z farnosti v Chebu za svůj text Můj
Istanbulský coming out, ve kterém se v devíti bodech vymezil proti kázání Mons. Petra Piťhy ve
Svatovítské katedrále 28.9.2018. V textu píše mimo jiné: „Od své vlastní církve bych v těchto letech
očekával spíše hlubokou revizi vlastního zacházení s vlastními oběťmi sexuálního zneužívání,
zneužívání autority a zneužívání svědomí, než novou křížovou výpravu proti novému třídnímu
nepříteli
zvanému
"gender".
Odkaz
na
text:

http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4820&mode=nested&ord
er=0&thold=0
Cenu za druhé místo převzal občanský aktivista Jakub Čech, který se i ve svém mladém věku dokázal
účinně zastat obětí sexuálního obtěžování, zaměstnankyň stavebního úřadu v Prostějově. Výsledkem
je změna pracovního řádu prostějovské radnice, který nově definuje sexuální obtěžování a také
finanční
penalizace
agresora,
vedoucího
stavebního
úřadu
Jana
Košťála,
https://zpravy.tiscali.cz/sexualni-obtezovani-na-stavebnim-urade-sahani-pod-sukni-i-pohrdanizenami-316596 a https://zpravy.tiscali.cz/potrestany-nemrava-urednikovi-za-sexualni-obtezovanisebrali-cast-platu-318911?
Cenu za první místo a tedy i titul Genderman roku převzal filmový kritik a novinář Kamil Fila. Porota
ocenila jeho dlouhodobou snahu o demýtizaci feminismu. Kamil Fila dokáže svým čtenářům a
čtenářkám předkládat feminismus srozumitelně v jeho skutečné podobě, tj. jako demokratizační
hnutí. Genderovou citlivost uplatňuje také ve svých filmových recenzích a otevírá tak nový, důležitý
výklad. Z jeho textů a vyjádření, za které byl nominován vybíráme: „Podstatné je stále si cvičit
schopnost dívat se na svět „ženskýma“ očima. Všímat si, kde jsou znevýhodněné a snažit se nebýt
jedním z těch, kdo je omezují jenom proto, že jsou ženy. Dávat najevo (alespoň mentální) podporu
těm, které to mají těžší než já a neříkat jim, že je to jejich úděl. Nebýt zkrátka jedním z těch, co se
tváří, že ví, co je pro ženy nejlepší. Nedoporučovat a nepřikazovat, ale ptát se jich.“
https://www.jestevetsikritik.cz/texty-zdarma/653-proc-jsem-feminista
a
https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/90011/feminista-fila-cesi-jsou-jako-islam-znasilneni-vidistejne-spousta-si-ani-nemysli-ze-i-zeny-jsou-lidi.html.
„Snažíme se pozornost zaměřit na odpovědnost mužů. Pokud ve společnosti přetrvávají patriarchální
předsudky a většinu rozhodovacích funkcí zastávají muži, je to nezbytné. Chceme zviditelnit muže,
kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí, podporují ji, neboť si uvědomují, že právě na nich leží
velký díl zodpovědnosti. Díky tomu, že muži stále převažují v rozhodovacích pozicích, systémové
změny v postavení žen ve společnosti jsou především na nich.“ doplňuje Marta Smolíková, ředitelka
Otevřené společnosti.
Soutěž je snahou o místní rozvedení mezinárodní kampaně UN Women HeForShe. Kampaň HeForShe
propojuje lidi z celého světa, kteří podporují myšlenku rovnosti žen a mužů a ví, že tato není pouze
věcí žen ale všech demokraticky smýšlejících lidí. Rovnoprávnost a rovnost občanů a občanek je
jedním ze základních demokratických principů. Více: http://www.heforshe.org
Cílem soutěže je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co
by muži mohli/měli/musí učinit, proto by neměly zapadnout počiny dalších nominovaných:
Bierhanzl Jan
http://a2larm.cz/2018/10/hryzni-do-jablka-istanbulske-umluvy/
Cífka Petr
https://prozeny.blesk.cz/branky-body-kokoti
Hamerský Jan
http://a2larm.cz/2018/09/proc-uz-nejsem-gentleman/

Holub David
https://www.respekt.cz/tydenik/2018/26/perverze-dokaze-bytneviditelna?fbclid=IwAR2W8M8S1gjYKBXj87LwGnXOO_VAXSyAc6hPy3yO1HGhULy5_6cOvolGnFU
Kraus Marcel
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/marcel-kraus-nastupujici-vyzkumne-generaciverime
Pelikán Robert
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&amp;O=11&amp;IS=6014&amp
;D=04.04.2018#b18635
Zlatkovský Michal
https://www.irozhlas.cz/komentare/feministou-z-donuceni_1802071230_zlo
dále podmínky nominace splnili též: Bouda Petr, Ehl Martin, Fafejta Martin, Fendrych Martin, Gruber
Jan, Houdek Pavel, Kalla Petr, Kvapil Jan, Láska Václav, Lipold Jan, Lorman Jaroslav, Metelec Matěj,
Petráček Tomáš, Škrob Jan, Šotola Jaroslav, Špok Dalibor, Štampach Ivan, Titlbach Filip, Tranta Jan,
Turek Pavel, Vaňáč Martin, Vidomus Petr, Wagner Petr, Zoul Martin, Žaloudek Matěj
Další informace nalezete na www.genderman.cz
Více informací poskytne za Otevřená společnost, o.p.s.
Tomáš Pavlas, tomas.pavlas@osops.cz, 775 02 22 61

