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Vážené čtenářky a čtenáři,
bylo mi ctí a potěšením vést českou delegaci na 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen 
v New Yorku. Možnost zúčastnit se zasedání této komise jsem měla již v roce 2017. Tenkrát 
jako ředitelka odboru rodinné politiky MPSV. A již tehdy jsem byla doslova ohromena energií 
a odhodláním tisíců lidí z různých částí světa, kteří usilují o prosazování rovnosti žen a mužů.

O dva roky později jsem se vrátila jako ministryně, tedy ta, která má více možností, jak 
přispět ke zlepšení životů žen, mužů a jejich rodin. Účast na tomto zasedání pro mne byla 
neopakovatelnou příležitostí pro načerpání inspirace, jak lze řadu problémů efektivně řešit 
a jak prohlubovat mezinárodní spolupráci. Podpora rovnosti žen a mužů není pouze jednou 
z priorit České republiky, ale i mým osobním závazkem.

Česká republika dosáhla v posledních letech velkého pokroku. Ženy dnes představují většinu 
absolventů vysokých škol. Míra zaměstnanosti žen v ČR dosahuje více než 70 procent 
a zastoupení žen na rozhodovacích pozicích neustále roste. Realizujeme programy, jejichž 
cílem je přilákat více žen a dívek do oblasti vědy, výzkumu a technologií, zvýšit zastoupení žen 
v politice a pomoci sladit pracovní a rodinný život.

V mnoha aspektech života však rovnosti žen a mužů dosud dosaženo nebylo. Ženy jsou 
na trhu práce nadále znevýhodňovány z důvodu péče o rodinu. Ženy si nezaslouží o 22 % 
nižší odměnu za práci ani o 18 % nižší důchody než muži. Domácí a jiné formy násilí zůstávají 
smutnou realitou pro tisíce žen a jejich rodin. Výčet zbývajících výzev je bohužel příliš dlouhý 
a k dosažení úplné rovnosti žen a mužů, nejen v České republice, ale ve všech zemích světa, 
je třeba učinit ještě mnohé. 

My ale pracujeme na změnách. Velká část nerovnosti může být řešena prostřednictvím systému 
sociální ochrany, rodinnou politikou a změnami v oblasti důchodů, kde postupně realizujeme 
řadu opatření.

Ženy a dívky nejsou v tomto procesu pouhými předměty zájmu. Ony jsou hybatelkami změny. 
A je naší povinností zajistit jejich plnou a smysluplnou účast ve všech fázích tvorby politiky, 
od návrhu až po realizaci. Společně dokážeme realizovat plný potenciál žen a dívek nejen 
v České republice.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc.
Ministryně práce a sociálních věcí
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Co je Komise OSN pro postavení žen?
Komise OSN pro postavení žen (dále jako „Komise”) byla zřízena v roce 1946 jakožto 
mechanismus pro podporu a monitorování záležitostí týkajících se politických, ekonomických, 
občanských, sociálních a vzdělávacích práv žen. Jedná se o komisi Ekonomického a sociálního 
výboru OSN a je vrcholným orgánem OSN v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. 
Zástupci a zástupkyně členských států se každoročně sjíždí do New Yorku, aby zde zhodnotili 
dosažený pokrok v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a formulovali konkrétní doporučení 
pro podporu této agendy. Březnové zasedání Komise je co do počtu přítomných druhou největší 
akcí konanou na půdě OSN po Valném shromáždění. V rámci každého zasedání Komise 
je určeno prioritní téma – prioritním tématem pro rok 2019 byly systémy sociální ochrany, 
přístup k veřejným službám a udržitelná infrastruktura pro rovnost žen a mužů.

Komise OSN pro postavení žen je složena ze 45 členských států, které jsou voleny Ekonomickým 
a sociálním výborem OSN. Státy jsou do Komise zvoleny na čtyřleté období a platí zásada, 
že 13 členů pochází z Afriky, 11 z Asie, 9 z Latinské Ameriky a Karibiku, 8 ze západní Evropy 
a dalších států a 4 z východní Evropy. ČR usiluje o členství v Komisi od roku 2023.

Jakých úspěchů během svého působení 
Komise OSN pro žen dosáhla?

Komise se podílela na zavedení mezinárodních standardů a formulaci mezinárodní legislativy, 
která se dotýká lidských práv a rovnosti žen a mužů. Již nedlouho po svém založení Komise 
úspěšně lobbovala proti tomu, aby bylo ve Všeobecné deklaraci lidských práv, přijaté Valným 
shromážděním OSN v roce 1948, používáno slovo „men“ jakožto synonymum pro lidstvo 
a prosadila přijetí inkluzivnějšího jazyka.

Komise se také podílela na přípravě mezinárodní legislativy, z níž lze zmínit například Úmluvu 
o politických právech žen z roku 1953, která byla prvním mezinárodním právním instrumentem, 
jež chránil práva žen, a Úmluvu o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství 
a registraci manželství z roku 1962, první mezinárodní úmluvy týkající se práv vdaných žen. 
Nelze opomenout ani Deklaraci o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata 
Valným shromážděním OSN v roce 1967 a kterou se Komise pokusila sjednotit mezinárodní 
standardy v oblasti ženských práv.

Nejvýznamnějším počinem Komise je právně závazná Úmluva OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen, kterou Valné shromáždění OSN přijalo v roce 1979 a která navazuje na dříve 
zmíněnou Deklaraci. Přijetím Úmluvy se smluvní státy zavazují přijmout opatření k odstranění 
diskriminace žen ve všech formách. Úmluvou byl také zřízen kontrolní mechanismum – Výbor pro 
odstranění diskriminace žen –, který posuzuje naplňování Úmluvy. Úmluva OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen byla ze strany tehdejší Československé socialistické republiky 
ratifikována v roce 1982 a dnes je součástí ústavního pořádku České republiky. 

Komise dlouhodobě prosazuje, aby se ženská práva stala součástí mainstreamu jakožto 
průřezové téma a aby nebyla vnímána odděleně od dalších sociálních a ekonomických témat. 
Počátkem 90. let se Komise také snažila dostat násilí proti ženám do popředí zájmu členských 
států. Tyto snahy vedly k přijetí Deklarace o odstranění násilí páchaného proti ženám v roce 
1993 a ke zřízení pozice zpravodaje OSN pro otázky násilí páchaného na ženách v roce 
1994. Komise byla také přípravným orgánem Čtvrté světové konference o ženách, která se 
uskutečnila v roce 1995 a na níž byla přijata Pekingská deklarace a akční platforma, dokument 
zaměřený na odstranění diskriminace a překážek účasti žen ve veřejném a soukromém životě.

4



Jak zasedání Komise OSN
pro postavení žen probíhá?

Zasedání Komise OSN pro postavení žen trvá dva týdny. Během prvního týdne zasedání 
se vedoucí delegací účastní všeobecné rozpravy (general discussion), v rámci které pronáší 
projev zaměřený na prezentaci vnitrostátních aktivit v oblasti prioritního tématu. V rámci 
63. zasedání Komise, kdy byly tímto prioritním tématem systémy sociální ochrany, přístup 
k veřejným službám a udržitelná infrastruktura pro rovnost žen a mužů, ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová pronesla projev, ve kterém se zaměřila na přístup k veřejným 
službám péče o děti, jako jsou dětské skupiny a mikrojesle, na nerovnosti mezi muži a ženami 
na pracovním trhu či na reformu penzijního systému.

Během zasedání rovněž probíhá panelová diskuze k prioritnímu tématu, interaktivní dialogy 
na vysoké úrovni či expertní panely. Významnou součástí jsou také kulaté stoly na vysoké 
úrovni, zpravidla na předem vymezená témata vztahující se k agendě rovnosti žen a mužů, 
v jejichž rámci je možné vystoupit s krátkými příspěvky na dané téma.

Nedílnou součástí zasedání jsou také tzv. side-eventy – odborné semináře sloužící k výměně 
dobré praxe a k prezentaci jednotlivých zemí v oblasti rovnosti žen a mužů. Česká republika 
během zasedání Komise side-eventy každoročně organizuje již od roku 2013 a vystoupila na 
nich například po boku zástupkyň a zástupců Francie, Norska, Nového Zélandu či Rwandy.

Druhý týden zasedání je věnován především vyjednávání konsensuálních závěrů (agreed 
conclusions). Tyto závěry jsou hlavním výstupem zasedání Komise. Jedná se o doporučení 
vládám, mezinárodním orgánům, občanské společnosti a ostatním zúčastněným stranám, 
která by měla být prováděna na mezinárodní, národní, regionální i místní úrovni.
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Jak probíhala účast české delegace 
na 63. zasedání Komise OSN 

pro postavení žen?
Česká republika vyslala na 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se konalo 
ve dnech 11. – 22. března 2019 v sídle OSN v New Yorku, delegaci tvořenou zástupkyněmi 
a zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí, Úřadu 
vlády ČR, neziskových organizací a akademického sektoru. Delegaci vedla ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová. 

Účast široké delegace bylo možné zajistit i díky bilaterální iniciativě s názvem „Společná účast 
na 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen“ financované z Norských fondů 2014 – 2021 
(konkrétně z programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné 
násilí). Účelem bilaterální iniciativy bylo prohloubení spolupráce s norskou neziskovou 
organizací Alternativ til Vold, se kterou Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR dlouhodobě 
spolupracuje, informování mezinárodního společenství o aktivitách Norska a ČR v oblasti 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí, navázání spolupráce s dalšími zeměmi 
v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí, zlepšení podmínek pro zdárnou 
realizaci bilaterální spolupráce v rámci připravovaného projektu „Posilování kapacit v oblasti 
prevence domácího a genderově podmíněného násilí” a zlepšení expertních znalosti Odboru 
rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného 
násilí na základě příkladů dobré praxe jiných zemí.

V rámci bilaterální iniciativy ČR také uspořádala side-event „Práce s mládeží při potírání 
genderově podmíněného násilí” (anglicky: „Working with Youth to Combat Gender-based 
Violence”), který se zaměřil na zapojení mladých lidí do aktivit cílených na prevenci a potírání 
partnerského a genderově podmíněného násilí.
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Lene Nilsen z norského Ministerstva spravedlnosti a veřejné bezpečnosti, 
Lenka Grünbergová z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR 

a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková 

Druhý side-event České republiky s názvem „Rodinná péče: Jaké důsledky má pro ženy a  jaká 
je úloha státu?” (anglicky: „Family Care: What Are the Costs to Women and What is the Role 
of the State?”), který nebyl navázán na bilaterální iniciativu, organizačně zajistilo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. 

Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu 
vlády ČR se také aktivně zúčastnili odborných seminářů, interaktivních dialogů či vyjednávání 
konsensuálních závěrů Komise. Ministryně Maláčová v druhý den zasedání pronesla projev 
ve všeobecné rozpravě, ve kterém se zaměřila na přístup k službám sociální ochrany v České 
republice. Dále se zúčastnila ministerského kulatého stolu zaměřeného na příklady dobré 
praxe v oblasti zajištění sociální ochrany, veřejných služeb a zhodnocení neplacené péče 
a práce doma a reprezentovala ČR také na dalších ministerských setkáních a tematických 
seminářích včetně jednání evropských ministrů a ministryň pro rovnost žen a mužů.

Důležitou součástí programu české delegace byla také bilaterální jednání, kterých se účastnila 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková. Proběhla například schůzka 
se zástupkyní Norska Lene Nilsen z Ministerstva spravedlnosti a veřejné bezpečnosti, jejímž 
obsahem byla diskuze nad problematikou domácího a genderově podmíněného násilí. Mezi 
diskutovanými tématy byl proces ratifikace Istanbulské úmluvy v ČR a Norsku a k němu se pojící 
změny trestního zákoníku, norský intersekcionální přístup k azylovým domům či aktuální 
přístupy Norska k řešení případů domácího násilí včetně tzv. child-friendly vyšetřování. Norská 
zástupkyně také pozvala ČR na konferenci na vysoké úrovni, která se bude k tématu genderově 
podmíněného násilí konat v červnu 2019.

Další bilaterální schůzka se uskutečnila se zástupkyní Francie Cléou Le Cardeur z Vysoké rady 
pro rovnost žen a mužů. V rámci bilaterálního jednání byla řešena účast Francie v mezinárodní 
platformě, která vznikla v rámci projektu realizovaném Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu 
vlády ČR, a proběhla také diskuze nad francouzskou kampaní, která má přispět k ratifikaci 
Istanbulské úmluvy v zemích, které tak doposud neučinily.
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Jaká témata byla diskutována 
na českých side-eventech?

Česká republika v rámci 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen uspořádala celkem dva 
side-eventy: „Práce s mládeží při potírání genderově podmíněného násilí” (úterý 12. března 
2019) a „Rodinná péče: Jaké důsledky má pro ženy a  jaká je úloha státu?” (středa 13. března 
2019).

Seminář „Práce s mládeží při potírání genderově podmíněného násilí”, který se zaměřil 
na zapojení mládeže do boje proti partnerskému a sexuálnímu násilí, byl organizován Úřadem 
vlády ČR. Moderovala jej zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková a svými 
příspěvky v jeho rámci přispěli Taťána Gregor Brzobohatá, ambasadorka Cílů udržitelného 
rozvoje OSN a zakladatelka Nadace Krása pomoci, Kristýna Kabzanová z Úřadu vlády ČR, 
Johanna Nejedlová, spoluzakladatelka spolku Konsent, Hanne Eriksen z norské organizace 
Alternativ  til Vold, Stephen Blight z UNICEF, Uwase Nadege Munyaburanga z rwandské 
neziskové organizace Kigali Hope Association, Florence Sibomana ze Světové organizace 
skautek a Kateřina Krulišová z Nottingham Trent University.

Mezi příklady dobré praxe, které byly v rámci semináře sdíleny, lze zmínit například aktivity 
organizace Alternativ til Vold v oblasti práce s násilnými osobami, snahy UNICEF zapojit 
do řešení genderově podmíněného násilí mládež, programy na prevenci násilí, které byly 
implementovány v rwandských školách, či britskou iniciativu s názvem „Misogyny Hate 
Crime Initiative”, která byla zahájena studentkami Nottingham Trent University. Po úvodních 
prezentacích proběhla bohatá diskuze, v jejímž rámci se řešily například otázky zapojení 
náboženských vůdců do prevence genderově podmíněného násilí nebo aktivity České 
republiky v oblasti zapojení mládeže do potírání genderově podmíněného násilí a ratifikace 
Istanbulské úmluvy. 
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Věděli jste, že... ?
manifest #ENDviolence, na jehož vzniku se podílel UNICEF a jehož cílem je ukončit 
násilí na školách, vycházel z dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo více než 
milion dětí z více než 160 zemí světa?

norská nezisková organizace Alternativ til Vold byla první organizací v Evropě, která 
se zaměřila na práci s pachateli domácího násilí?

na řadě rwandských škol byly zřízeny programy, ve kterých se studenti učí, jak podpořit 
ženy, které se staly obětmi domácího či genderově podmíněného násilí, a jak nahlašovat 
případy tohoto násilí?

Seminář „Rodinná péče: Jaké důsledky má pro ženy a  jaká je úloha státu?”, jehož 
gestorem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, se zaměřil na dopady neformální péče 
na ženy. Na semináři, který opětovně moderovala vládní zmocněnkyně Martina Štěpánková, 
vystoupili ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, Renee Graham z novozélandského 
Ministerstva pro ženy, Alexis Rinckenbach z francouzského Ministerstva solidarity 
a zdravotnictví, Nigina Abaszadeh z UNFPA a Taťána Gregor Brzobohatá, ambasadorka Cílů 
udržitelného rozvoje OSN a zakladatelka Nadace Krása pomoci.

Mezi příklady dobré praxe, které byly v rámci semináře sdíleny, lze zařadit francouzskou 
zkušenost se sdílenou rodičovskou dovolenou, která nemůže být mezi partnery převáděna, 
či tzv. Gender Equality Index, národní systém, který hodnotí zaměstnavatele na základě 
podrobně definovaných indikátorů a zároveň je sankcionuje za nevyhovující výsledky. 
Po vystoupeních proběhla otevřená diskuze. Jednou z diskutovaných otázek byly způsoby, jak 
jednotlivé země zajišťují provoz školek a jeslí mimo standardní pracovní dobu. Zde panovala 
shoda na tom, že je potřeba zajistit dostatek financí a současně zapojit soukromý sektor.



Jaké side-eventy Česká republika
během zasedání Komise OSN

pro postavení žen organizovala? 
2015 Participation of women from minorities in public life

Productivity, Well-being and Gender Policies

2016 Angry Men – animated movie about domestic violence: Governmental and 
non-governmental, Czech, Norwegian, and Slovak perspective on addressing 
gender-based and domestic violence

How can social and technological innovations contribute to achieving gender 
equality

2017 Gender Equality Awareness and The Art of Grabbing the Political Will

Digitalization, Care and Reconciliation: Shaping the Future of Gender Equality

Approaches to UNSCR 1325 (On Women, Peace and Security) in Central, 
South-Eastern and Eastern Europe

Gender Perspective in Policy Making Support of Women’s Participation: Local, 
Regional, Central and International Level

2018

2019 Working with Youth to Combat Gender-based Violence

Family Care: What Are the Costs to Women and What Is the Role of the State?
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Proč ČR považuje zasedání Komise OSN 
pro postavení žen za důležité?

Česká republika se každoročně účastní zasedání Komise OSN pro postavení žen z mnoha 
důvodů.

Vzhledem k účasti většiny členských států OSN jsou zasedání ideálním nástrojem pro rozvoj 
bilaterální a multilaterální spolupráce. V rámci 63. zasedání například Úřad vlády ČR 
uspořádal schůzky se zástupkyněmi Norska a Francie, na kterých řešil budoucí spolupráci 
v oblasti genderově podmíněného násilí či v rámci mezinárodní platformy, kterou Odbor rovnosti 
žen a mužů Úřadu vlády ČR spravuje. Uspořádání společného side-eventu taktéž napomohlo 
prohloubení vztahů mezi Úřadem vlády ČR a norskou neziskovou organizací Alternativ til Vold, 
jakožto dlouhodobým partnerem v tématu domácího a genderově podmíněného násilí.

Zasedání Komise slouží k prezentaci priorit dané země a napomáhá sdílení odborných 
poznatků. Přítomní mohou během zasedání nejen sdílet příklady dobré praxe ze svých zemí, 
ale také si vyslechnout způsoby, jakými byly problémy, výzvy či překážky řešeny v zahraničí. 
Účast na zasedání tak napomáhá rozšíření expertních znalostí a zároveň má symbolickou 
rovinu, neboť zdůrazňuje, že členské státy táhnou za jeden provaz.

Důvodem k účasti na zasedání jsou také konsensuální závěry, které jsou na každém 
zasedání Komise vyjednávány a následně přijaty. Zapojením se do vyjednávacích procesů 
získává Česká republika možnost podílet se na tvorbě doporučení, která budou následně 
prováděna na mezinárodní, národní, regionální i místní úrovni.

Závěrem nesmíme opomenout ani politické důvody. Vzhledem k tomu, že Česká republika 
byla v roce 2018 zvolena do Rady OSN pro lidská práva a usiluje o členství v Komisi OSN 
pro postavení žen od roku 2023, je nezbytné, aby zaujímala k tématům lidských práv a rovnosti 
žen a mužů na mezinárodní scéně aktivní úlohu.

Lenka Grünbergová z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, 
Cléa Le Cardeur z francouzské Vysoké rady pro rovnost žen a mužů

a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Martina Štěpánková 



Co říkají na 63. zasedání 
Komise OSN pro postavení žen

některé členky delegace ČR?
Zeptali jsme se někter členek české delegace, které se zúčastnily 63. zasedání Komise OSN 
pro postavení žen, v čem vidí hlavní přínos zasedání a jaké přínosy dobré zahraniční praxe si 
během zasedání vyslechly.

“Zasedání Komise OSN pro postavení žen je jednou z nejvýznamnějších 
událostí roku pro každého, kdo se zabývá genderovou rovností 

a lidskými právy. Účastnice a účastníci mají nejen možnost seznámit 
se s fungováním komise a institucí OSN, ale také aktivně se podílet 
na debatách o různých aspektech genderové rovnosti a současných 
globálních, národních i lokálních problémů kterým lidé čelí a jejich 
řešením. Akce se vždy účastní vládní a nevládní delegace z celého 
světa. Toto umožňuje všem návštěvnicím a návštěvníkům nejen získat 
povědomí o stavu genderové rovnosti ve světě, ale také získat cenné 
kontakty pro budoucí spolupráci na zajímavých projektech.

Jednou z nejzajímavějších akcí, kterou jsem tento rok navštívila, byl 
side-event diskutující zkušenosti žen s DDR iniciativami ve světě. 
Diskutující se shodli na důležitosti kvalitního výzkumu, který přímo 
zkoumá situaci bývalých vojákyň, teroristek a věcech žen, které 
se aktivně účastnily bojů nebo povstání. Rozhovory s nimi umožňují 
politikům a státním organizacím vytvořit specifické DDR iniciativy, které 
pomůžou nejen mužům, ale i ženám k znovunavrácení se a úspěšném 
fungování v mírové společnosti. Přestože tato rada se může zdát 
banální, velké množství DDR iniciativ je naplánováno “svrchu” orgány 
státu, které často nezapojují genderový přístup. Důsledkem toho jsou 
mnohé ženy vyloučené z těchto iniciativ, což vede k jejich marginalizaci 
v postkonfliktní společnosti.

Kateřina Krulišová
Nottingham Trent University

Johanna Nejedlová
Konsent
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“Zúčastnit se konference tohoto rozměru je nesmírně inspirativní, 
získala jsem spoustu zajímavých kontaktů, které se chystám 

v budoucnu využít, rozšířila si obzory o nová témata, která se chystám 
hlouběji prostudovat.

Jednoznačně mne zaujal gender budgeting a jeho implementace 
ve spojitosti s přijetím Istanbulské úmluvy, spojení mysoginie 
se zločinem z nenávisti. Velmi mne také zaujal systém rodičovské 
dovolené ve Francii a služby poskytované rodičům včetně předškolních 
zařízení ve Francii. Obecně jsme čím dál tím více přesvědčená, 
že česká rodičovská je příliš dlouhá.



“Za největší přínos své účasti na 63. zasedání Komise OSN pro 
postavení žen považuji, že mi dala naději. Naději v lepší budoucnost 

pro ženy. Na celém světě je řada silných žen a příležitost vidět je a slyšet 
jejich hlasy mi dala motivaci vyvinout ještě větší úsilí v oblasti potírání 
genderově podmíněného násilí. Vědomí, že nejsme samy, že bojujeme 
společně za stejnou věc mi dává naději.

“Jsem přesvědčena, že je důležité se o otázkách rovnosti žen a mužů 
bavit na všech úrovních, tedy i na mezinárodní. Jednotlivé státy 

se velmi liší v tom, jak daleko jsou na cestě k rovnosti mezi pohlavími, 
proto je na jedné straně ohromně inspirující poslechnout si příklady 
dobré praxe od těch, co jsou dál, na druhé straně je motivující předávat 
naši zkušenost těm, co jsou teprve na začátku. Vedle toho je skvělé 
vidět, že je toto téma důležité pro celé mezinárodní společenství. 
Utvrzuje mě to v tom, že jsme na dobré cestě a že z rovného postavení 
žen a mužů budou těžit všichni.

Velmi mě oslovila Hanne Eriksen, která zastupovala norskou 
organizaci Alternativ til Vold. Zabývají se genderovým a domácím 
násilím už od roku 1987, což zákonitě znamená, že jsou v tomto směru 
mnohem dál než my. Mají velkou míru úspěšnosti v léčení agresorů, 
které dokáží vrátit zpět do normálního života. V práci s touto cílovou 
skupinou se rozhodně máme co učit.
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Taťána Gregor Brzobohatá
Nadace Krása pomoci

Hanne Eriksen
Alternativ til Vold



Jaké další příklady dobré praxe si česká
delegace na 63. zasedání Komise OSN

pro postavení žen vyslechla?
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Z příkladů dobré praxe, které zazněly na 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen, lze 
jmenovat například side-event Slovinska, Švédska, Německa, UN WOMEN, Rady Evropy 
a Evropské ženské lobby s názvem „Building Safe and Empowering Digital Spaces for 
Women and Girls”, v jehož rámci bylo poukázáno na to, že kybernásilí a obtěžování často není 
považováno za násilí páchané na ženách a dívkách specifickým způsobem a není proto ani  
ukotveno v právních předpisech jakožto forma genderově podmíněné násilí. Pozornost byla 
také zaměřena na roli sociálních sítí v potírání genderově podmíněného násilí v kyber prostoru 
a na zásadní význam sjednocení definice kybernásilí. V rámci side-eventu byl dále představen 
slovinský projekt #click-off a projekt Evropské ženské lobby #HerNetHerRights.

Genderově podmíněné násilí bylo také diskutováno v rámci bilaterální schůzky s Lene Nilsen z 
norského Ministerstva spravedlnosti a veřejné bezpečnosti. Centrálním tématem byla ratifikace 
Istanbulské úmluvy, která – jak Lene Nilsen poukázala – byla pro Norsko důležitým krokem, 
jelikož napomohla poukázat na propojenost některých forem násilí a genderových témat. Lene 
Nilsen následně zástupkyním Úřadu vlády ČR představila aktuální přístup Norska k řešení 
případů domácího a genderově podmíněného násilí, mezi něž lze zařadit intersekctionální 
přístup k obětem násilí, spolupráci mezi policií a sociálními pracovníky či pracovnicemi v rámci 
center na pomoc obětem nebo child-friendly vyšetřování případů, které se dotýkají dětí.

Genderově podmíněného násilí se dotýkala také schůzka s Cléou Le Cardeur z francouzské 
Vysoké rady pro rovnost žen a mužů. Ta zástupkyním Úřadu vlády ČR v úvodu schůzky 
představila plánované aktivity Francie v rámci jejího předsednictví G7 a poukázala na to, 
že jednou z priorit francouzského předsednictví je potírání genderově podmíněného násilí. 
Za tímto účelem se Francie rozhodla zaměřit na podporu rafitikace Istabulské úmluvy v zemích, 
které tak doposud neučinili, a spustit kampaň na její všeobecnou ratifikaci.

Příklady dobré praxe budou využity v rámci příprav navazující strategie pro rovnost žen 
a mužů v České republice a navazujícího akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí. V rámci zasedání byla také prohloubena spolupráce s norskou neziskovou 
organizací Alternativ til Vold, jejíž zástupkyně vystoupila na side-eventu Úřadu vlády ČR 
„Working with Youth to Combat Gender-based Violence”. Na úspěšnou bilaterální spolupráci 
bude navázáno  také v rámci projektu „Posilování kapacit  v oblasti prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí”, v jehož rámci Odbor rovnosti žen a mužů Účadu vlády 
ČR využije expertízy norské organizace Alternativ til Vold prostřednictvím navazujících aktivit 
zaměřených na lepší tvorbu veřejných politik.
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pro postavení žen v číslech
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