Muži mužům: Odmítej násilí a respektuj ženy, když o něm mluví.
Podpoř Istanbulskou úmluvu!
Tisková zpráva, Praha 25.11.2019
U příležitosti dnešního Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách zveřejňuje Otevřená
společnost o.p.s. video-spot vytvořený v rámci iniciativy Genderman. Muži v něm čtou skutečné
příběhy žen, obětí násilí. Apelujeme tímto způsobem na zákonodárce, aby hlasovali pro ratifikaci
Istanbulské úmluvy a pomohli učinit citovaným příběhům přítrž. Na www.genderman.cz
zveřejňujeme vzkazy účinkujících poslancům: „Každá zvednutá ruka může pomoci zabránit jiné ruce
bolestivě dopadnout na nevinnou oběť,“ říká účinkující Adam Novák. Chceme, aby bylo úplně
jasné, že kdo zneužívá Istanbulskou úmluvu jako levnou politickou kartu, udržuje prostředí, jehož
jsou příběhy plné násilí součástí!

Dnes 25.11.2019 si připomínáme Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Dle
poslední Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v ČR i aktuálních vládních dat se fyzickým nebo
sexuálním násilím setká každá třetí žena v ČR. Ženy tvoří 95 % obětí domácího a genderově
podmíněného násilí. Zkušenost se znásilněním má přibližně 5 –10 % českých žen, přičemž naprostá
většina z nich nikdy nevyhledá pomoc a neobrátí se na policii. Vysoká míra latence zůstává i
sexuálního obtěžování, nebezpečného pronásledování, či genderově podmíněného kybernásilí.
„Právě si připomínáme třicet let od sametové revoluce, jejíž protagonisté se násilí nenásilně postavili.
Dokonce slovenská obdoba Občanského fóra se jmenovala Verejnosť proti násiliu. Věřili jsme, že nová
společnost i politická reprezentace bude své občany před násilím chránit a nezavírat před ním oči, s

tím, že se to děje za zavřenými dveřmi a soužití je věcí svobodné volby.“ říká Marta Smolíková,
ředitelka Otevřené společnosti o.p.s.
Muži ve video-spotu čtou skutečné příběhy žen, obětí násilí. Apelujeme tímto způsobem na
zákonodárce, aby hlasovali pro ratifikaci Istanbulské úmluvy a pomohli učinit citovaným příběhům
přítrž.
„Jedná se o příběhy žen, kterým poskytla pomoc obecně prospěšná společnost proFem. Je alarmující,
že žádný z pachatelů nebyl doposud potrestán. Celé příběhy a další informace naleznete na
www.profem.cz,“ říká Jitka Poláková, ředitelka proFem o.p.s.
„Naše politická reprezentace, tvořená především muži, je vůči genderově podmíněnému násilí značně
slepá. Aktuálně jsme svědky nedůstojné nechuti ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci násilí na
ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Ratifikace úmluvy je přitom příležitostí vyjádřit
jasně politickou vůli problém genderově podmíněného násilí řešit a skutečně jej krok za krokem řešit.
Je příležitostí sdělit obětem násilí, že česká společnost si závažnost problému uvědomuje a nezlehčuje
jej,“ říká Tomáš Pavlas, koordinátor genderového programu z Otevřené společnosti o.p.s.
Nerovnost žen a mužů v české společnosti se obecně projevuje bagatelizací problému nerovnosti
samotného. V mezinárodním srovnání je ČR dle Světového ekonomického fóra na aktuálně na 82.
místě. Dle Evropského institutu pro rovnost pohlaví EIGE jsou české ženy osmé nejvíce utlačované
v rámci evropské osmadvacítky. Nerovné postavení se projevuje známými problémy typu: nižší
mzdou za stejnou práci, nízkým zastoupením v rozhodovacích funkcích, ale také např. akceptováním
sexismu v projevech politiků.
Důsledkem nerovnosti v těchto různých oblastech je větší tolerance k násilí páchaném na ženách. Jeli někdo vnímán jako méně hodnotný, mají ostatní i on sám tendenci neproblematizovat tolik příkoří,
kterému je vystaven. Atmosféra vyvolaná zneužíváním Istanbulské úmluvy jako levné politické karty
přispívá k nízkému počtu oznámených násilných trestných činů a k druhotné viktimizaci obětí.
Další informace nalezete na www.genderman.cz a www.otevrenaspolecnost.cz a www.profem.cz
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