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LGBT komunita v historii

Pink tax

Starověk
Ve starověkém Řecku byla
homosexualita velmi vítaná. Mít
mladého chlapce tenkrát
považovali za znak mužnosti.
Císař Nero dokonce uzavřel
sňatek s mužem.
Naopak v Mezopotámii
Chammurapiho zákoník
homosexualitu vylučoval. Stejně
jako platilo oko za oko, v tomto
„přestupku“ platilo:
za homosexualní styk - kastrace.
Původní obyvatelé Ameriky byli
seznámeni s problematikou
transsexuality a také ji
respektovali. Nazývali ji
„Dvojím Duchem“.
Rozšíření víry
Z důvodu šíření křesťanské víry
bylo toto téma znovu tabu.
Homosexuální sňatky byly
zákonem zakázány
a homosexuální sex byl trestán
upálením.
Druhá světová válka
Hitlerova diktatura rozlišovala
společnost na několik táborů.
Např. blonďatý/hnědovlasý,
bledý/snědý, křesťan/žid. Jinak
tomu nebylo ani v sexualitě.

Všechny muže, kteří porušili
zákon zakazující homosexuální
pohlavní styk označil růžovými
trojúhelníky.
Později se stal tento znak
populární a označoval
homosexuální hnutí. Dnešní
nejčastěji používaná podoba
vlajky vznikla kvůli touze
vymyslet něco vlastního, přestat
používat k reprezentaci
nacistické označení. Navrhl ji
americký aktivista za práva
homosexuálů.
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Co je příčinou, že život ženy je
dražší než život muže?
Takzvaná „růžová daň“ je
jedním z důvodů. Tato daň je
uměle vytvořena za účelem
zneužití ochoty žen si připlatit.
Jde o stejné produkty pro obě
pohlaví s rozdílnými cenami.

Přitom mužské žiletky jsou
mnohdy ostřejší a kvalitnější.
Platíme si tedy jen za růžovou
barvu?
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Znakem této kauzy se stala
žiletka. Ženská žiletka stojí
většinou více než ta pro muže.

Jak moc věříme na stereotypy ?
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Rozdíly mezi
mzdami žen a mužů
činí 30 026 korun, u mužů 34
461 korun. V celkové
nezaměstnanosti si ale pohoršily
více ženy než muži. Ty totiž
zaznamenaly v 2. kvartále nárůst
o 0,7 %, zatímco muži pouze
o 0,1 %. Pravděpodobně za tím
stojí model ve většině rodin, kde
je muž považován za živitele
rodiny.

Nerovnost mezi mzdami mužů
a žen se letos snížila na 13
procent, uvádí Český statistický
úřad. Začínají se tedy smazávat
velké rozdíly mezi jejich
mzdami, vezmeme-li v potaz, že
mezi lety 2006-2007 vydělávaly
ženy o pětinu méně než muži?
Částečně možná ano, avšak
zejména v letošním roce se jedná
spíše o dočasné vlivy. „Šlo
především o rychlé zvyšování
mezd ve zdravotní, sociální péči
a ve vzdělávání, kde pracují
převážně ženy. Ve zdravotnictví
to byly navíc mimořádné
covidové odměny, které se
pravděpodobně nebudou
opakovat,“ uvedl pro deník E15
ředitel odboru statistiky trhu
práce a rovných příležitostí ČSÚ
Dalibor Holý.
Například ve vzdělávání se
mzdy zvýšily o 10 procent, 3501
korun (ženy zde mají převahu
ze 3/4). Na druhé straně
ve stavebnictví zaznamenaly
mzdy pouze jednoprocentní
nárůst (ženy zde tvoří pouze 15
%). Průměrná mzda u žen tedy

Co přispívá k platové
nerovnosti?
1) platová diskriminace Ačkoliv je protizákonná, na trhu
práce se objevuje.
2) vedoucí pozice v moci mužů Většina zaměstnavatelů má
tendenci více povyšovat muže
než ženy. Tomu nasvědčuje fakt,
že v roce 2018 na pozici
výkonného ředitele pracovalo
pouze 6,3 % žen.
3) doba mimo pracovní trh Ženy mimo něj tráví v průměru
déle než muži. Následně to
ovlivňuje hodinovou mzdu, má
to dopad na budoucí výdělky
a také důchod.
4) segregace ve vzdělávání a na
trhu práce - V některých
sektorech jsou nepřiměřeně
zastoupení muži, zatímco
v některých zase ženy. Ty
obecně zastávají méně placené
pozice.
5) důležité neplacené úkoly Ženy obecně více provádí

domácí práce či péči o děti než
muži. Z výzkumu z roku 2018
vyplývá, že muži těmto výše
uvedeným činnostem věnují
v průměru 9 hodin týdně,
zatímco ženy 22 hodin týdně.
Následně pak více než třetina
žen z tohoto důvodu omezuje
svou pracovní dobu pouze
na částečný úvazek, k čemuž se
uchyluje pouze desetina mužů.
Jak tento problém chce řešit
Evropská komise?
Komplikace ohledně platové
diskriminace se netýkají pouze
České republiky. Průměrná míra
nerovnosti v odměňování mužů
a žen (tzv. gender pay gap) v EU
je 14,1% = každá žena vydělá
průměrně 86 centů na jedno euro
vydělané mužem.
Evropská komise chce
problematiku řešit tak, že by
velké firmy nad 250
zaměstnanců měly povinnost
pravidelně zveřejňovat rozdíly
mezi platy mužů a žen. Interně
by si také dle návrhu měly začít
vést statistiky ohledně
podrobnějšího porovnání platů
na srovnatelných pozicích.
Při vzniku neodůvodněně
výrazných rozdílů by byl
spuštěn vnitřní audit.
EK ale nedeklaruje, co jsou
srovnatelné pozice, jelikož chce,
aby návrh spíše jednotlivé země
implementovaly do svých
zákonů dle svého uvážení než
aby se řídily centrálním
příkazem. Pro uchazeče o dané
místo by informace o mzdě
na obdobné pozici měly být
dostupné též, aby se dokázal
lépe zorientovat. Zároveň by se
jeho potenciální zaměstnavatel

nesměl dotazovat na jeho
mzdovou minulost (ženy si totiž
většinou přenášejí nízký plat i do
nového zaměstnání). Komise tak
chce zaměstnancům dát
do rukou nový nástroj pro boj
s platovou diskriminací.
Načasování
Zdroj z Evropské komise uvedl
Radiožurnálu, že teď firmám
nechtějí v covidové době ještě
přitížit a chtěli by spíše
narovnávat podmínky pro dobu
oživení (po konci pandemie). To
shledávám jako velice vhodné,
jelikož aktuálně mají společnosti
mnoho problémů s nedostatkem
materiálů z důvodu přetrhaných
odběratelsko-dodavatelských
řetězců, na trhu práce je málo
pracovní síly, což zvyšuje
podnikům náklady a do toho
například v Česku budou čelit
zvyšování minimální mzdy.
K tomu začít vypracovávat
statistiky ohledně svých mezd
by jim nyní tedy rozhodně
nepomohlo.
Je návrh správný?
Správnost návrhu by měli
posoudit především odborníci,
ale důležité je, že se EU snaží
vyvíjet aktivitu pro narovnání
podmínek. Z mého pohledu je
tento návrh rozhodně lepší než
kvóty, kde hrozí, že bude
rozhodovat gender místo
odbornosti.
autor článku:
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Bez nálepek
Jsme ve 21. století a ve světě
módy se gender nerozlišuje. Ale
v obchodech na to mají jiný
názor. Všechny jsou rozděleny
na pánské a dámské sekce, ale je
to tak správné? Není nic
neobvyklého, že v obou
odděleních nakupují lidé
bez ohledu na gender.
Dnes už nejsou tak velké rozdíly
v tom, kdo má co na sobě
a většina už to neřeší. Ženy nosí
pánské mikiny a košile a muži
dámská trička a boty, je to přeci
jedno. Hlavní je, aby v tom
člověk byl spokojený a cítil se
dobře.

odpověděla, že je to pravidlo
obchodů, neřekla obchodu, ale
obchodů. „Mají to tak všude, tak
proč bychom to neměli i my“,
cituji.
Jakým směrem se pak mají
vydat nebinární jedinci? Jsou
tyto nálepky, dámské a pánské,
jenom kvůli zorientování se
v obchodech? Ale vždyť každý
kus oblečení, když se mi nelíbí,
tak ho dám na společné
odkládací místo, kde jsou oděvy
pomíchané. Pojďme si říct, že
tyto nálepky jsou zastaralé a my
bychom se měli pohybovat
ve světě všech. Bez nálepek.

Proč jsou tedy jenom dvě
oddělení (nepočítaje dětské)
když je více genderů? Ptala jsem
se na to vedoucí obchodu a ta mi
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Je náročné dosáhnout zlaté úrovně? Kdo ocenění
rozdává a co je na programu nejtěžší? Na to
odpoví amatérský divadelní herec Martin Šípek
Jak jste se o DofE dozvěděl?
Když jsem se do programu
přihlašoval, nejmenovalo se to
DofE, ale EDIE. O DofE jsem se
dozvěděl hlavně přes Dům dětí
a mládeže v Poděbradech. V té
době jsem chodil do školy, kde
o DofE visely plakáty
na nástěnce, ale moc jsem tomu
nevěnoval pozornost. Jednoho
dne k nám do dramatického
kroužku přišla paní Píšová, která
nás oslovila jako partu, jestli
nechceme programem projít.
Jak dlouho jste uvažoval
o zapojení se do DofE?
Já jsem o tom moc nepřemýšlel.
Nevěděl jsem, proč bych se
neměl zapojit, protože mi to
přišlo jako dobrý nápad, viděl
jsem to jako skvělou příležitost,
jak potkat nové lidi.
Jaké aktivity jste si vybral?
Jako volnočasovou aktivitu jsem
si vybral hraní na pozoun, jako
sport volejbal a jako službu
asistenci ve speciální škole. Není
to ale tak, že napíšete, že jste
aktivitu splnili a vyhráli
olympiádu. Jde o to, abyste se
ve vybrané aktivitě posunuli dál.
Výkony se neměří. Vaším cílem
je se zlepšovat, ne dosahovat
předepsané hranice. Zároveň
musíte průběh zdokumentovat,
nafotit. Aby to nebylo tak, že si
za cíl dáte hru na piano, za celou
dobu si za piano nesednete
a dostanete zlatou úroveň.
Jaké úrovně jste dosáhl?
Splnil jsem postupně všechny tři

úrovně. Takže nejvyšší mám
zlatou.
Od koho jste ocenění dostal?
Jednou za čas se uspořádá
předávání ocenění a ceny
dostanete od patronů DofE, což
je momentálně například Marek
Eben. Já měl ovšem velké štěstí,
a v době, kdy jsem dosáhl
stříbrné úrovně a neměl jsem
zatím převzatou ani bronzovou
cenu, byl v České republice
na návštěvě princ Edward, který
mi předal obě ocenění.
Když jsme jeli na britskou
ambasádu, nacvičovali jsme si
děkovnou řeč. Samozřejmě to
dopadlo úplně jinak, než jsme si
představovali. Na zahradě
britské ambasády stál krásný
bílý stan, ve kterém se ocenění
předávalo, všem se nám
rozklepala kolena, protože přímo
před námi stál člen královské
rodiny, se kterým si za chvíli
potřeseme rukou. Zlatou cenu
jsem si už ale přebíral v Senátu.

Opět jsem měl štěstí,
protože v té době byla v Praze
princezna Anna. Byl to rok
2007. Dva dny před předáváním
cen se stal skandál, když byla
na Velké pardubické a Dušan
Andrés jí políbil ruku. Dělali
jsme si z toho tedy srandu, že jí
nesmíme udělat to samé.
Princezna Anna předávala
všechna ocenění, dokonce si
po předání vyžádala právě
absolventy zlaté úrovně
na osobní setkání.
Jaká aktivita pro Vás byla
nejtěžší?
Záleží na tom, co si zvolíte,
a zároveň co vám jde. Můžete
být dobrý ve sportu, ale špatný
ve volnočasové aktivitě,
nebo naopak. Je to hlavně
o člověku. DofE má výhodu
v tom, že si cíle zvolíte sami.
Můžete si je určit tak, abyste se
v aktivitě posunuli, ale dosažení
cíle nebylo náročné.

Pomohlo Vám ocenění
v životě?
Myslím si, že mi ceny pomohly
v osobnostním růstu. Ocenění
jsem použil pouze jednou
u pohovoru, kdy jsem ještě
musel vysvětlovat, co DofE je.
Problém je v tom, že v Česku
DofE nemá takovou tradici, jako
například v Anglii. Spoustu
Čechů ani neví, co DofE je.
Ocenění spíše používám jako
zajímavost, když se s někým
seznamuji.
Doporučil byste DofE
ostatním?
Určitě bych DofE doporučil.
V rámci expedicí jsem potkal
skvělé lidi, dalo mi to spoustu
zkušeností a naučil jsem se
hodně věcí. Po splnění zlaté
úrovně nám nabídli, abychom
tento program předávali dál.
Takže jsem dělal přednášky
a propagaci. Později jsem
absolvoval školení
na expedičního vedoucího, již
jsem odvedl jednu výpravu.
Určitě si najděte čas a jděte
do toho, stojí to za to.
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Osobnost nejen feminismu
Ve svých obrazech se odpoutala
od tehdejších ideálů ženy
a nakreslila sama sebe se
srostlým obočím nebo knírkem.
Frida byla nejen průkopnicí
feminismu, ale i LGBT
komunity.

Jednou z největších osobností
boření mýtů o tom, jak mají
vypadat ženy, byla Frida Kahlo.
Mexická umělkyně, která
hledala ženskost tam, kde ji jiní
nedokázali vidět.

Neváhejte vyrazit za kulturou!
Jestli vás nadchla Fridy osobnost
či její umění, výstava
na pražském Staroměstském
náměstí je přesně pro vás.
Uvidíte zde fotografie spojené
s jejím životem a španělštináři
dostanou příležitost potrénovat
jazyk.
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