
Vážený pane velvyslanče, dámy a pánové, 

mám velkou radost, že vás mohu pozdravit v předvečer Mezinárodního dne žen právě na tomto 

místě, a srdečně děkuji panu velvyslanci Rolandu Galharague, že již po šesté je laskavým hostitelem 

tohoto slavnostního setkání. 

Shodou okolností na dnešní den připadají 169. narozeniny TGM, prvního prezidenta Československé 

republiky, jejíž sté výročí založení jsme oslavili minulý podzim. TGM byl nejen kosmopolita, obratný 

politik a diplomat. Díky vlivu své ženy Charlotty Garrigue byl i aktivním a velmi progresivním 

zastáncem žen a feminista. Podporoval zavedení volebního práva pro ženy i jejich aktivnější roli ve 

společnosti. Nabízí se proto otázka, jak by hodnotil dnešní postavení žen a debatu o ženské otázce 

on. 

Jistě by ocenil to, že dnešní ženy se pohybují v mnoha oblastech veřejného života, mají vliv a možnost 

seberealizace. Jak by se ale díval na to, že vlivné ženy jsou často devalvovány nebo dokonce 

přirovnávány k čarodějnicím, jak se to stalo například Hillary Clinton v amerických prezidentských 

volbách? A nemusíme se dívat ani do zámoří - jak by hodnotil nedávné vyhrocené diskuse o 

Istanbulské úmluvě? Jak by vnímal třeba argument, že úmluva proti násilí na ženách poškodí tradiční 

rodiny a vezme otcům právo na děti? TGM sám měl rodinu, kterou lze popsat jako tradiční, a jeho 

pracovní nasazení mu nedávalo mnoho příležitostí zapojit se do vedení domácnosti či péče o děti. 

Přesto ale měl schopnost odlišit racionální argumenty od těch, které byly vedlejším produktem obav 

a nejistoty obyvatelstva. To ukázal zejména ve sporech o Rukopisy anebo při tzv. Hilsneriádě, kdy se v 

tehdejší silně antisemitské atmosféře jako jeden z mála zastal židovského mladíka obviněného z 

vraždy Anežky Hrůzové. Také rozuměl tomu, že malá země jako Československo potřebuje být 

aktivně zapojená do mezinárodních úmluv, aby si udržela respekt a dobré vztahy s ostatními. To 

bychom si měli připomenout ve chvíli, kdy pragmatická řešení se zdají být mírou všeho. 

Vraťme se ale do přítomnosti. V dnešní době, kdy vyvstává tolik jiných hrozeb – klimatické změny, s 

ním spojené sucho, nedostatek vody a chudoba a problémy spojené s migrací, či narůstající tenze 

mezi velkými státy – se může zdát, že téma postavení žen je marginální. Opak je ale pravdou, a to z 

několika důvodů. 

Za prvé, již víme, že úroveň vzdělání žen má pozitivní dopad na ekonomický rozvoj zemí. V  

rozvojových zemích je vzdělání zásadní, přímo souvisí s poklesem porodnosti. Přelidnění je jeden z 

klíčových problémů planety. 

Za druhé, mluvit o rovných příležitostech ve společnosti a nerovnostech mezi ženami a muži  

znamená zvyšovat naši citlivost vůči okolí, otevírat se dialogu a upozorňovat na ty nejohroženější 

skupiny žen ve společnosti, mezi které patří ženy bez domova, sólo matky, seniorky, migrantky, a 

ženy v prostituci. Ještě před 170 lety – v době, kdy se narodil TGM - většina občanů USA věřila, že 

postavení otroků je „přirozené“ či „tradiční“. Náprava jejich hrůzné situace trvala dlouho a byla 

bolestivá a nepříjemná – jako každá změna. Její přínos dnes ale nikdo nezpochybňuje. A náš svět se 

musí změnit, pokud chceme zajistit budoucnost pro děti našich dětí.  

Což mě vede ke třetímu důvodu: Limitovat možnosti žen znamená limitovat potenciál, který ke 

změně máme. Všichni známe švédskou studentku Gretu Thunberg, která letos mobilizovala tisíce 



středoškoláků a díky které nezapadly nedávné zprávy klimatického panelu OSN o tom, že je třeba 

jednat rychle, abychom udrželi změny klimatu v únosné míře. 

Všichni známe Malálu Jusúfzaj, pákistánskou dívku, která bojuje za právo dívek na vzdělání a za své 

úsilí dostala před několika lety Nobelovu cenu míru.  

Tento svět potřebuje víc Gret a Malál. Přispět k tomu můžeme my všechny - tím, že budeme 

podporovat mladé ženy a dívky kolem sebe, a také  tím, že jim budeme vzorem. Tím, že budeme trvat 

na rovných právech a důstojnosti pro sebe, pomůžeme zajistit nejen rovnost pro ty, kdo přijdou po 

nás. Pomůžeme tak zajistit budoucnost pro celý svět. 


