
Kampaň He for She (On pro Ni) 

Byla zahájena v září 2014 vyslankyní dobré vůle UN Women, herečkou Emmou Watson. Jejím cílem je 

podpořit angažmá mužů po celém světě pro věc genderové rovnosti ve všech jejích aspektech, tj. 

proti jakékoli formě diskriminace, proti všem formám násilí, za rovné příležitosti a rovné odměňování 

za stejnou práci, za ekonomickou samostatnost žen, za přístup ke vzdělání, za podporu participace 

žen na věcech veřejných a v rozhodovacích procesech atd.  

Globální hnutí HeForShe je – dle slov GT OSN – vyjádřením solidarity a jiného pohledu na 

udržitelnost, aktivním zapojením mužů má pomoci změnit stereotyp, že úsilí o rovnost pohlaví je jen 

věcí žen. Hlavním mottem je: „Gender equality is not only a women’s issue, it is a human rights issue 

that requires my participation. I commit to take action against all forms of violence and 

discrimination faced by women and girls.“  

Ambiciózní hranice byla stanovena na 1mld. podporovatelů během prvního roku kampaně. 

K dnešnímu dni má kampaň přes 300.000 podporovatelů z řad známých osobností i široké veřejnosti 

z celého světa (12.5.2015) a číslo každý den narůstá1.  K hnutí HeForShe se kromě GT OSN, Ban Ki-

Moona, přihlásili např. americký prezident Barack Obama, newyorský starosta Bill de Blasio, herci 

Matt Damon, Russel Crow, Forest Whitaker, Peter Gallagher atd.  

Forma zapojení je různá, měla by být mediálně viditelná a inspirativním vzorem pro ostatní. Někteří 

pouze zavěsí svou fotku s hashtagem #HeforShe na facebook či twitter, případně přidají osobní 

poselství či závazek. Pro ambicióznější UN Women připravila detailní příručku2 obsahující celou řadu 

návrhů konkrétních kroků (Action Kit).  

Pilotní projekt HeForShe – Impact 10x10x10 

V lednu 2015 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu byl spuštěn pilotní projekt kampaně He For 

She pod názvem Impact 10x10x10. Jeho cílem je znásobit momentum, které se zdá být pro pozitivní 

posun v rovnosti pohlaví celosvětově více než příhodné (mj. s ohledem na četná významná výročí na 

půdě OSN a obrovské naděje vkládané do nové globální rozvojové agendy post-2015), pročež UN 

Women vyhlásila vizi „Planeta 50:50 do roku 2030“ (souvisí s předpokládanou platností nových 

rozvojových cílů do roku 2030).  

Cílem projektu Impact 10x10x10 je aktivně zapojit 10 významných zástupců – šampiónů – z řad vlád, 

soukromého sektoru a univerzit do kampaně HeForShe. Spolupráce veřejné, soukromé a vzdělávací 

sféry je pro dosažení zásadního zlepšení v postavení žen bezesporu klíčová. Každá z nich si má 

definovat své vlastní nástroje a aktivity3. Důraz na tyto sektory má být také reakcí na oblasti, kde 

prokazatelně4 přetrvávají největší nerovnosti – zapojení žen do politiky a rovný přístup v zaměstnání. 

Zapojení univerzit je klíčové jednak kvůli zdůraznění role vzdělání, jednak kvůli roli a aktivizaci 

mladých lidí.  

                                                           
1
 Aktuální stav podpory i dle regionální rozložení lze sledovat na webu: http://www.heforshe.org/#take-action 

2
 http://www.heforshe.org/action-kit 

3
 Základem závazků business sféry jsou tzv. Principy posílení postavení žen (WEPs).  

4
 např. dle zprávy Světového ekonomického fóra Global Gender Gap Report 

http://www.heforshe.org/%23take-action
http://www.heforshe.org/action-kit
http://weprinciples.org/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/


Již od počátku Impact 10x10x10x podporují z řad států: rwandský prezident Kagame, prezident Sierra 

Leone Koroma, švédský premiér Löfven5 a nizozemský premiér Rutte. Z řad businessu výkonní 

ředitelé UNILEVER, Tupperware Brands, PricewaterhouseCoopers International, k nimž se přidali 

šéfové Accor a Koç Holding. Z řad univerzit se mezi šampióny zařadili představitelé univerzit 

z Hongkongu, Leicestru (UK), Nagoyi (JP), Waterloo (CAN) a Witwatersrand (JAR).  

 

 

 

 

Zdroje:  

Osobní rozhovory se zástupci UN Women.  

http://www.heforshe.org/ 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/01/emma-watson-launches-10-by-10-by-10 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/5/five-new-companies-and-five-new-universities-

join-impact-10x10x10 

 

Vypracovala: Barbora Skácelová, Stálá mise ČR při OSN v New Yorku (barbora_skacelova@mzv.cz)  

                                                           
5
 ve Švédsku se k hnutí HeForShe připojili společně všichni členové vlády 
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