
 

ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY 
Síť organizací, které hájí práva žen v České republice. 

APC – WNSP, Aperio, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Athinganoi, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, 
Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Manushe, Moravská 
asociace podnikatelek a manažerek, Otevřená společnost, proFem, Rosa, Rozkoš bez rizika, Soroptimist International – 
Pražský klub, Unie katolických žen, UNIPA, projekt Magdala České katolické charity a Žába na prameni. 
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Dnes byla na tiskové konferenci v Bruselu představena nová kampaň Evropské ženské lobby  (EWL) 
“Bez genderové rovnosti není žádná demokracie”, která se zaměřuje na tyto otázky: Proč většina 
evropských politiků na vysokých pozicích nosí oblek a kravatu? Souvisí to nějak s demokratickým 
deficitem a jaké jsou zkušenosti žen, které se dostaly do vysoké politiky? Co by se změnilo v Evropské 
unii, kdyby bylo v politice 50 % žen? 
 
Kampaň vychází z předpokladu, že ženy tvoří více než polovinu obyvatel Evropské unie. Stávající 
nedostatečné zastoupení žen při rozhodování na všech úrovních institucí EU závažným způsobem 
narušuje její demokratickou legitimitu. Tato nerovnost rovněž brání všem pokusům o posilování 
demokracie založené na principu začleňování a účasti všech stran. 
 
Cílem kampaně “Bez genderové rovnosti není žádná demokracie”  je zvýšit zastoupení žen v nejvyšší 
evropské politice a motivovat ženy, aby se zúčastnily příštích voleb do Evropského parlamentu.  
 
Kampaň podpořily významné evropské osobnosti, mezi nimi i premiér Belgie Yves Leterme, bývalá 
irská prezidentka Mary Robinson, nositel Nobelovy ceny Orhan Pamuk nebo bývalá prezidentka  
Evropského parlamentu Simone Veil.   
 
V rámci  ČR podporuje i realizuje kampaň platforma 21 neziskových organizací Česká ženská lobby. 
Ke kampani se z českých osobností dosud připojily:  Marcela Mertinová, poslankyně PSP ČR; Olga 
Sommerová, režisérka a Kateřina Jacques, poslankyně PSP ČR. 

Dnešním zahájením se kampaň dostává do další etapy, během které budou národní koordinace EWL 
apelovat na politické představitele, politické strany, vládu a vyzývat je k okamžitému přijetí 
dlouhodobých opatření, která zajistí rovnost žen a mužů na evropské i vnitrostátní úrovni a povedou k 
lepšímu fungování našich politických systémů a k jejich zkvalitnění.  
*********************************************************************************************************************
* 
 
Evropská ženská lobby je největší ženskou neziskovou organizací v Evropské unii, která reprezentuje 
200 členských organizací z 28 evropských zemí. Jedním z hlavních cílů EWL je prosazování rovných 
příležitostí žen a mužů do všech evropských politik.  
 
Webové stránky kampaně: www.5050democracy.eu  
 
 
 
Za platformu ČŽL 
Lenka Bennnerová 
předsedkyně  
tel: 775 028 228, 257 216 170 
ww.czlobby.cz 
 
 

Předsedkyně/Head: Ing. Lenka Bennerová -  bennerova@padesatprocent.cz 
Místopředsedkyně/Alternate: Irena Coufalová -  coufal.z@bhnet.cz  
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