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Cena Genderman roku 2022 nově cílí na politiky. Kdo z 250 top politiků je
budoucí Genderman? Nominujte!

Ode dneška může veřejnost nominovat z okruhu 250 mužů z top politických funkcí ty,
kteří v roce 2022 přispěli konkrétním činem k rovnosti žen a mužů v ČR. Záměrem ceny
Genderman roku bylo od jejího založení v roce 2017 zviditelnit muže, kteří podporují
rovnost a vymezují se např. vůči sexismu, nerovným pracovním podmínkám nebo násilí na
ženách. S letošním pátým ročníkem přichází výrazná změna. Nominace zužujeme na
europoslance, ministry, poslance, senátory, hejtmany, primátory a prezidenta republiky. Je
to především těchto přibližně 250 mužů, kdo může ovlivnit, zda budeme v mezinárodním
srovnání rovnosti žen a mužů v první desítce a nebo zůstaneme v osmé, kde se podle
Světového ekonomického fóra v současnosti nacházíme.

Když nedávno poslanci dostali otázku, zda se považují za feministy, někteří přiznali, že si
museli vygooglovat, co to vlastně znamená. Chceme tento stav změnit, proto jsme pátý
ročník ocenění Genderman roku pojali jinak než ty předchozí. „Když se zaměříme na TOP
rozhodovací pozice, muži jich zastávají 78 % . Náš okruh cca 250 mužů, či jen část z nich, má
moc prosadit doslova cokoliv. Většině z nich však chybí citlivost k problémům nerovnosti a
vůle i odvaha je řešit. Ty, kterým tato vůle nechybí, chceme cenou Genderman podpořit.
Zároveň touto iniciativou upozorňujeme všechny vrcholné politiky, že rovnost je jedním ze
základních pilířů demokracie a nelze ji přehlížet nebo bagatelizovat,“ říká Tomáš Pavlas –
manažer genderového programu Otevřené společnosti o. p. s.

Pravidla ocenění Genderman roku 2022 a nominační formulář nalezne veřejnost na webové
adrese http://www.genderman.cz. Nominovat může kdokoliv z řad veřejnosti. Podmínkou je
doložit nominovaný čin odkazem na konkrétní legislativu, dokument, videozáznam, rozhovor
či výrok daného politika. Nominace je možné podávat od 15. 9. do 15. 11. 2022. Oceněné
následně vybere odborná porota. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne v prosinci.
Cena Genderman roku 2022 je realizována s podporou Úřadu vlády ČR.

“Přestože nás tíží dopady pandemie, válka na Ukrajině, obavy z drahoty, neberme
genderové nerovnosti jako marginální problém. Naopak, nemůžeme si dovolit ženy
přehlížet a nevyužít jejich schopnosti, talent a zkušenosti při rozhodování. Potřebujeme fér
platy i fér penze, nejen proto, že nižší platy za stejnou práci jsou nespravedlivé ale i proto,
že ženy, zejména ve stáří jsou pak více ohroženy chudobou. A mělo by být jasné, že
jakékoliv sexuálně či genderově podmíněné násilí je nepřípustné, nejen na veřejnosti ale i v
soukromí. A to vše mohou politici ve funkcích zásadně ovlivnit.” uzavírá Marta Smolíková,
ředitelka Otevřené společnosti.
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