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Právě v těchto dnech vydalo Světové ekonomické fórum každoroční žebříček srovnávající 

úroveň genderové rovnosti ve více jak 140 zemích. ČR se oproti minulému roku zhoršila o 11 

míst a figuruje na tristním 88. místě. Hlavně z důvodů velmi nízkého zastoupení žen v police 

a vysokého rozdílu ve mzdách žen a mužů. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-

report-2017/dataexplorer/#economy=CZE

Aktuálně jsme také svědky debaty vyvolané solidární kampaní #metoo, v rámci níž jsou české 

ženy sdílející své těžké zkušenosti se sexuálním obtěžováním často mentorovány, 

disciplinovány a činěny odpovědnými za chování násilníků. Zároveň ČR doposud

neratifikovala Istanbulskou úmluvu - Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a 

domácího násilí přijatou Radou Evropy.

Otevřená společnost, o.p.s. vyhlašuje veřejnou soutěž, jejímž cílem je na tuto tristní 

situaci reagovat a pozornost zaměřit na odpovědnost mužů. Pokud ve společnosti

přetrvávají výše uvedené patriarchální předsudky a většinu rozhodovacích funkcí zastávají 

muži, je to nezbytné.

„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.

„Vyhlašujeme soutěž Genderman roku a vybízíme veřejnost, aby nominovala konkrétní 

muže. Chceme zviditelnit muže, kteří se rovnoprávnosti žen a mužů nebojí, podporují ji, 

neboť si uvědomují, že právě na nich leží velký díl zodpovědnosti. Nominujte podporující 

výrok konkrétního muže pronesený v roce 2017 na veřejnosti, v mediích, videu, blogu, 

textu, článku, na sociálních sítích. Doložte jej odkazem nebo připojenou přílohou,“ 

doplňuje Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti.

Nominuje se prostřednictvím webového formuláře na stránce http://www.genderman.cz. 

Každý/dá může podat více nominací.  Uzávěrka nominací je 30.11. 2017. Porota složená se 



zástupců a zástupkyň nevládních neziskových organizací a akademické obce posoudí význam 

a dopad nominovaných počinů a určí první, druhé a třetí místo, vyhlášení proběhne 

13.12.2017 v Praze. 

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  

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




