
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
Členské organizace: ACORUS / Aliance žen s rakovinou prsu / APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství / Business & Professional Women CR/ 
cats2cats / Česká asociace dul / Česká komora porodních asistentek / Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek / Český helsinský výbor / 
Český svaz žen / Dívčí spolek / Ekumenická akademie / EKS / Fórum 50 % / Fórum žen / Gender Studies / Genderové informační centrum Nora / 
Hnutí za aktivní mateřství / Konsent / Manushe / MINERVA21 / Moravská unie žen / Národní kontaktní centrum - gender a věda (SOÚ AV ČR) / 
NESEHNUTÍ Brno / Gender & sociologie (SOÚ AV ČR) / Otevřená společnost /Ozvi se! (HollaBack! Czech) / Pomoc v nouzi / Porodní dům U čápa / 
proFem / Prostor pro rodinu / Rodinné centrum Pexeso / ROSA – centrum pro ženy / Rozalio / Sdružení pro integraci a migraci / Top Centrum 
Podnikatelek CZ / Unie porodních asistentek / Ženy s. r. o.  
 
  

          V Praze, dne 21. května 2019 

Vážený pane senátore, 

dne 19. května jste vystoupil na tryzně v Terezíně s projevem, kde jste mj. uvedl: “Jsme lhostejní k 

opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám, a je 

potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru, může a má dnes zcela jinou 

podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a 

multikulturalismus.” 

Považujeme za nepřijatelné, aby jeden z nejvyšších představitelů České republiky dával do souvislosti s 

totalitním uvažováním a nesnášenlivostí témata, která jsou od devadesátých let spojována s demokracií. 

Veřejná diskuse o životním prostředí či rovnosti pohlaví naopak dává prostor hlasům, které byly a stále jsou 

okrajové. Navíc to, že společnost jako celek má z dlouhodobého hlediska z rovnosti pohlaví prospěch, bylo 

prokázáno - stejně jako nutnost diskuse o změně přístupu k životnímu prostředí. Váš výrok paradoxně popírá 

hodnoty tolerance, které měla tryzna v Terezíně připomenout. 

„Totalita zahalená do zvrácené „monokulturní“ nacionalistické ideologie mě připravila o tátu a většinu 

blízkých. Za svůj život jsem byl aktivní v ekologickém hnutí, za což jsem byl sledován státní bezpečností, stavím 

se na stranu svých přátel z LGBT komunity. A hluboce mne zasahuje, že si toto dovolí říct předseda Senátu 

právě na tryzně v Terezíně, čímž zlehčuje to, čím si všechny oběti nacistického i komunistického teroru prošly”, 

k Vašemu projevu dodává sociolog a zakladatel hnutí Veřejnost proti násilí Fedor Gál, který se v Terezíně 

narodil. 

V době, kdy celá Evropa bojuje za podporu a růst občanské společnosti je Váš výrok jako jednoho z našich 

nejvyšších představitelů poněkud bizarní, podobná slova si jednoduše nemůžete dovolit. Taková slova z úst 

předsedy Senátu je třeba nebrat na lehkou váhu, v tichosti totiž mohou legitimizovat odpor k občanské 

společnosti. A jak víme od našich sousedů z Maďarska či Polska, slovní odpor může být jen začátek.  

Žádáme Vás jako předsedu Senátu ČR, abyste se za svůj výrok veřejně omluvil.  

S úctou 

Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz  

Mark Martin, ředitel Amnesty International, mark.martin@amnesty.cz  

 

 

Otevřený dopis České ženské lobby, Amnesty International ČR, Greenpeace a Společnosti pro trvale udržitelný 

život. 
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