Výzva k Mezinárodnímu dni žen 2013
Adresováno členům a členkám Parlamentu
České republiky
Konec loňského roku a začátek roku
letošního se celosvětově nese
v narůstajícím volání po ukončení
všech forem násilí na ženách. Nedávné
případy brutálních sexuálně
motivovaných napadení žen v různých
částech světa potřebu změn nejen
právních ale i sociokulturních jen
dokreslují. Pokud zůstaneme čistě na
rovině právní, i česká strana má
v tomto směru co precizovat. Například
se může podpisem a následně ratifikací připojit k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a boji
proti násilí na ženách a domácímu násilí. Je totiž ostuda, že podpis České republiky pod
Úmluvou stále ještě chybí! Absence podpisu totiž sekundárně vypovídá o tom, co česká
reprezentace (ne)považuje za důležité. Pokud vám chybějí pádné důvody pro urychlený
podpis a následnou ratifikaci, dovolíme si citovat z usnesení Evropského parlamentu ze dne
6. února 2013 o 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: Odstraňování a prevence
všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách:
A. … násilí páchané na ženách a dívkách je dosud jednou z nejzávažnějších, celosvětově rozšířených
forem systematického porušování lidských práv, přičemž se jedná o jev, kde obětí i pachatelem
mohou být osoby všech věkových, příjmových a sociálních skupin a který je jak důsledkem, tak i
příčinou nerovnosti mezi ženami a muži;
B. … násilí páchané na ženách je ve všech zemích stále nejčastější formou porušování lidských práv
a představuje stále největší překážku pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen;
vzhledem k tomu, že postihuje ženy a dívky ve všech částech světa, bez ohledu na věk, společenskou
vrstvu či ekonomické zázemí, a postihuje rodiny a společnosti, přičemž s sebou nese značné
ekonomické i sociální náklady a omezuje a oslabuje hospodářský růst a rozvoj.

Aby Úmluva vstoupila v platnost, je zapotřebí ratifikace 8 členskými státy. Bylo by skvělé
vidět Českou republiku právě mezi těmi prvními osmi členskými státy!
Samozřejmě u nás existuje řada dalších velkých témat, která jsou pro ženy životně důležitá
a jejich dlouhodobé neřešení má v důsledku negativní dopad na celou společnost. Do
tradičního seznamu bezesporu patří ekonomická nerovnost v nejširším slova smyslu a s ní
související řada problémů dotýkajících se především žen – je celkem jedno, zda si pod ní
představíme platovou nerovnost, nízké zastoupení žen na vyšších pozicích či nedostatečnou
podporu služeb pro rodiny a jejich na péči závislé členy. Můžeme k tomu přiřadit i zcela
bagatelní alokace z veřejných rozpočtů na programy zaměřené na genderovou
problematiku a problematiku rovných příležitostí.
Mezinárodní den žen již přes 100 let slouží jako připomínka toho, co všechno ženy
dokázaly, k jak velkému posunu v postavení žen ve společnosti došlo, ale také
k připomenutí dluhů, které společnost vůči své polovině obyvatelstva stále ještě má.
Dovolujeme si tedy připomenout, že právě zákonodárný orgán patří k těm institutům, které
mohou dluhy vůči významné části populace pomoci snižovat.
Za Český svaz žen,
Jana Chržová
předsedkyně
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