
O nás
—  Občanské sdružení Fórum 50 % vzniklo v roce 2004.
—  Reagujeme na problém nedostatečného zastoupení 

žen na všech úrovních rozhodování.
—  Všemi svými aktivitami usilujeme o vytvoření společnosti 

s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě.
—  Paritní zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování 

považujeme za základ pluralitní demokratické společnosti.
—  Usilujeme o zavedení rovných podmínek pro zapojení 

žen a mužů do veřejného života.
—  Hlavním principem naší činnosti je nadstranickost.
—  Spolupracujeme s ostatními organizacemi prosazujícími zájmy žen.

About Forum 50 %
—  The NGO Forum 50 % was established in 2004.
—  We react to the problem of underrepresentation 

of women at all levels of decision making.
—  Our aim is to achieve equal representation of men and women in public life.
—  We consider the parity of men and women to be the basic 

principle of democratic, pluralistic society.
—  The main principle of our undertakings is apolitical approach.
—  We cooperate with other NGOs focusing on women’s rights.

Proč chceme vyrovnané zastoupení
Evropský parlament za ČR (2009): muži 82 % ženy 18 %
Poslanecká sněmovna PČR (2010): muži 78 % ženy 22 % 
Senát PČR (2008): muži 83 % ženy 17 %
Krajská zastupitelstva (2008): muži 82,5 % ženy 17,5 %
Zastupitelstva statutárních měst (2006): muži 84 % ženy 16 %
Obecní zastupitelstva (2006): muži 74 % ženy 26 %

—  Demokracie bez žen není skutečnou demokracií. Ženy tvoří více než 50 % české 
populace, v demokratické společnosti se všechny skupiny podílí na rozhodování.

—  Vyrovnané zastoupení žen a mužů je otázkou spravedlnosti 
a faktického, nikoliv jen formálního, naplňování lidských práv.

—  Ženy tvoří 54 % vysokoškolsky vzdělané populace v České republice. Jejich nízký podíl 
na rozhodování je plýtváním znalostí a potenciálu více než poloviny obyvatelstva ČR.

—  Životní zkušenosti žen a mužů jsou odlišné a vyšší zastoupení žen v politice 
může nastolit jiná témata a jiný úhel pohledu na témata stávající.

—  Průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, 
že více než 90 % populace si přeje více žen v politice.

—  Smíšené skupiny žen a mužů lépe a efektivněji pracují.
—  Neexistuje důvod či argument, aby ženy v politice nebyly rovnoměrně zastoupeny.

Arguments
—  Democracy without women is not a proper democracy.  

Women comprise more than 50 % of Czech population –  
a real democratic society includes all groups into decision-making.

—  Balanced representation of women and men is a question of justice 
and practical, not only formal, implementation of human rights.

—  Women represent 54 % of university educated population 
in the Czech Republic. Their inadequate participation in decision-making 
is an unacceptable waste of their resources, experience and potential.

—  Women and men have different life-strategies and experiences. 
Higher representation of women in politics rings about new 
issues and different perspectives on the current ones.

—  Public opinion polls have repeatedly shown that more than 90 % 
of population wishes higher participation of women in politics.

—  Mixed groups work better and more effectively.
—  There is no reason or argument why women should not 

be equally represented in decision-making.

Co děláme: pro politické strany
—  Analyzujeme kandidátní listiny, výsledky voleb a programy 

politických stran z hlediska zastoupení a postavení žen. 
—  Vyhlašujeme soutěž Strana otevřená ženám a Nadějná politička do 35 let.
—  Pořádáme kulaté stoly a diskuse s politiky a političkami na 

aktuální témata týkající se zastoupení žen v politice.
—  Pravidelně informujeme politické strany o naší činnosti.
—  Poskytujeme výsledky výzkumů veřejného mínění týkající se účasti 

žen v rozhodovacích procesech s důrazem na politiku.

A navíc pro političky a aspirantky do politiky:
—  Organizujeme speciální školení pro političky, ale i nestraničky se zájmem o věci veřejné.
—  Nabízíme politické vzdělávání v Otevřené univerzitě.
—  Podílíme se na aktivitách platformy České prezidentky, 

která podporuje a vyhledává ženské politické talenty.
—  Pořádáme regionální setkávání političek.
—  Zaštiťujeme nadstranický Klub političek.

What we do for political parties:
—  Analyses of candidate lists, election programmes of political 

parties and election results from a gender perspective.
—  Annual Women Friendly Party competition.
—  Discussion and roundtables on representation and participation of women in politics.
—  “Information packets” on our activities, research 

findings and outcomes of roundtables.
—  Findings of public opinion polls on representation 

and participation of women in politics.

For women politicians and aspirants:
—  Specialized trainings for women politicians and aspirants.
—  Study programme of Open University.
—  Meetings of regional politicians and public debates 

of candidates to local or parliamentarian politics.
—  Membership in the Club of Female Politicians.
—  Czech Presidentess: a project searching for and supporting political talents.

Co děláme: pro veřejnost
—  Pořádáme kulaté stoly, semináře a konference.
—  Vydáváme publikace. 
—  Kontrolujeme za vás politické strany – analyzujeme jejich strategie 

a konkrétní kroky směrem k vyššímu zastoupení žen v politice 
a hodnotíme je v pravidelné soutěži Strana otevřená ženám. 

—  Kontrolujeme za vás politické strany a snažíme se spolu 
s nimi hledat cesty k vyššímu zastoupení žen.

—  Každoročně vyhlašujeme soutěž Strana otevřená ženám.
—  Lobbujeme za vyšší zastoupení žen v politice.
—  Provozujeme webové stránky www.padesatprocent.cz – 

nejobsáhlejší zdroj informací o ženách v politice v Česku.
—  Pořádáme výstavy („Ženy v ofsajdu? aneb Volby 2006 z pohledu genderu“, 

„Ženy v netradičních profesích“, „Ženský bytový seminář“).
—  Spolupracujeme s médii.

What we do for the public:
—  Roundtables, seminars and conferences, publications.
—  Campaigns to mobilize the electorate, to raise awareness about 

using preferential votes and to support women in politics.
—  Watchdog service on balanced participation of women in politics.
—  Lobbying and advocacy activities aimed at the equal 

representation of women in public life.
—  Webpage www.padesatprocent.cz – the most complex web 

about women in politics in the Czech Republic.
—  Public exhibitions (“Women in offside? Alias Election 2006 from a gender 

perspective”, “Women in non-traditional professions”, “Women Flat Seminar”).
—  Cooperation with media.



Co děláme: pro média
—  Organizujeme tiskové konference s cílem zviditelnit 

rovné příležitosti žen a mužů v politice.
—  Vydáváme tisková prohlášení, zveřejňujeme otevřené dopisy 

a pořádáme pracovní setkání s novináři a novinářkami.
—  Informujeme o způsobech, jak zvýšit zastoupení žen v politice a ve veřejném životě.
—  Komentujeme aktuální politické dění v ČR i ve světě.
—  Provozujeme webové stránky www.padesatprocent.cz – 

nejobsáhlejší zdroj informací o ženách v politice v Česku.

What we do for media:
—  Regular press conferences aimed at focusing the media attention 

on the equal opportunities of men and women in politics.
—  Regular press releases, work meetings with media.
—  Information packets on measures to balance representation 

of women and men in politics and public life.
—  Comments on current political life.
—  Webpage www.padesatprocent.cz - the most complex web 

about women in politics in the Czech republic.

Co děláme: pro veřejnou správu, manažerskou  
a bussines sféru
—  Nabízíme akreditovaná školení pro veřejnou správu.
—  Organizujeme mediální tréninky pro jednotlivce i skupiny.
—  Realizujeme workshopy „na míru“ ve firmách a v jiných komerčních institucích.
—  Nabízíme individuální konzultace, poradenství a expertní analýzy.

What we do for state administrative / public service 
and business sphere
—  Seminars for state administrative / public service.
—  Media training for individuals and groups.
—  Workshops for business sphere.
—  Individual consultation, consultation expert analysis.

Usilujeme o společnost s vyrovnaným 
zastoupením žen a mužů ve veřejném životě

Spolupracujeme / Cooperation
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