Prezidentka Slovenskej republiky

V Hamuliakove, dňa 18.04.2021

Vec: Vyjadrenie podpory úspešným ženám v súvislosti s urážlivými vyjadreniami
podpredsedu vlády SR a ministrovi financií SR, na ich adresu.

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová,

v prílohe k tomuto listu Vám zasielame vyjadrenie podpory úspešným ženám
v politike a iných oblastiach života.

Ako medzinárodne pôsobiace hnutie liberálne zmýšľajúcich ľudí, si nesmierne vážime,
že najvyšším ústavným činiteľom nášho štátu je žena. Vážime si to o to viac, že z Vášho
doterajšieho pôsobenia je zrejmé, že patríte k najvýznamnejším političkám v histórii našej
krajiny, na ktoré právom môžeme byť ako občania tejto krajiny hrdí. Potvrdzujú to aj
medzinárodné reakcie a ocenenia Vašej činnosti.

Podporu úspešným ženám v politike vyjadrujeme v tomto čase najmä preto, že
podpredseda vlády SR a minister financií opakovane atakuje úspešné ženy, nielen, v politike.
Máme obavu, že ako politikovi mu úspešné ženy prekážajú a nie je vylúčene ani to, že právo
na úspech žien „neuznáva“. Je to o to smutnejšie, že jeho hnutie sa prikláňa ku
kresťanským hodnotám, ktoré nič podobné nehlásajú.
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Ďakujeme.

S úctou,
(vlastnoručný podpis je
podľa PIRÁTOV chránený údaj)
.........................
Zuzana Krušinová, podpredsedníčka
Mgr. Michal Pírek, PhD., predseda
Peter Janiga, podpredseda
Ing. Marcel Litvák Feliks, podpredseda

Príloha: Vyjadrenie podpory úspešným ženám v politike a iných oblastiach života
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Dňa 18.04.2021, v Hamuliakove

VEC: Vyjadrenie podpory úspešným ženám v politike a iných oblastiach života

Vážené dámy a ženy, úspešné v politike, podnikaní, práci a osobnom živote,

ženy patria do verejného priestoru! Prinášajú doň rovnováhu, nový pohľad na
problémy, ktoré treba riešiť, ľudskosť a pochopenia pre potreby, ktoré ich mužské náprotivky
niekedy prehliadajú. Nie je to kritika mužov, lebo len spojením viacerých pohľadov a názorov
na spoločné problémy môžu priniesť lepšie výsledky a dať vzniknúť lepšej harmónii či už
v politike, zamestnaní, alebo rodine.
Považujeme za neprimerané, aby sa vrcholový politik a reprezentant štátu, okrem
všetkých svojich ostatných nedostatkov, ktoré má, vyjadroval na adresu úspešných žien
v politike a verejnom živote dehonestujúcim spôsobom, aký v poslednej dobe prezentuje.
Nevieme pochopiť, prečo podpredseda vlády SR, aj keď to priamo nepovie, nemá rád
úspešné ženy. Je to preto, že sa ich úspechu bojí a vie, že by ho jedného dňa mohli ako
schopnejšie nahradiť? Alebo to je preto, že v hlave úspešného muža minulosti, hrá žena
predovšetkým podpornú a rodinnú rolu?
Je jedno, či pre niektorý z dvoch uvedených dôvodov, alebo z iného, dôvodu. Faktom
je, že málokto doteraz poukázal nato, že podpredseda vlády SR Igor Matovič má
v skutočnosti vnútorný problém s úspešnými ženami v politike a verejnom živote.
Je pochopiteľné, že po sérii jeho neprehliadnuteľných zlyhaní, je verejnosť unavená
z jeho vystupovania. Preto sa mohlo stať, že tento obraz jeho povahy si doteraz nevšimlo až
tak mnoho ľudí a verejne sa o tom vôbec nehovorí.
Možno nie je ani tak dôležité o tomto existujúcom spoločenskom probléme hovoriť
v súvislosti so stratenou existenciou podpredsedu vlády. Ale je potrebné o tomto probléme
začať hovoriť nahlas, pretože ho má oveľa viac úspešných mužov v politike. Nachádzame ich
vo verejných vyjadreniach ministra práce a vo vyjadreniach mnohých ďalších politikov. Určite
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nemajú nič s vierou ani kresťanstvom, dokonca ani konzervativizmom. Sú to predsudky
minulosti, o ktorých treba otvorene hovoriť. Aby sa konečne stali minulosťou.
Ženy majú právo byť rovnako úspešné ako muži. Úspech má záležať od schopností,
férovej súťaže a niekedy v malom aj v subjektívnom šťastí, či správnom načasovaní okamihu.
Považujeme za nesmiernu česť, že úspešná žena je prezidentkou. Máme radosť
a vážime si, že úspešná žena vedie ŠÚKL. Tešíme sa, že obe profesionálne a čestne vystupujú
pre dobro veci a celej spoločnosti a hája pravdu a princíp otvorenosti.
Týmto vyjadrujeme podporu všetkým úspešným ženám a to bez ohľadu na to,
v ktorej oblasti považujú za dôležité sa presadiť. Ženy patria do každej spoločenskej oblasti,
rovnako ako muži. Aj muži sú dobrými rodičmi a vedia plnohodnotne prevziať rodinnú úlohu
počas otcovskej dovolenky.
Sme moderná krajina v 21 storočí a niektoré predsudky by mali byť minulosťou
a preto sme pripravení o nich hovoriť a to aj v čase keď ostatní poukazujú na iné druhy
zlyhaní politikov.
Je pre nás neakceptovateľné, ak vrcholový politik opakovane, verbálne napáda ženy
len preto, že sú úspešné v politike a verejnom živote. Áno, pani prezidentka a áno, pani
riaditeľka ŠÚKL sú z hľadiska verejnej mienky zaslúžene úspešnejšie, ako bývalý premiér.
A nie sú úspešné preto, že sú ženy. Sú úspešné, pretože sú pracovité, čestné a uspeli
v konkurencii na svoju pozíciu. Ich popularita rastie preto, že dokážu odolať nesmiernemu
tlaku politickej demagógie okolia. A preto si zasluhujú rešpekt.
Hovorme verejne o tom, že niektorí úspešní muži v politike, majú predsudky voči
úspešným ženám v politike. Hovorme o tom verejne a vysvetľujme to našim deťom. Tieto
názory patria na smetisko dejín, tak, ako dinosaury patria do praveku.
Hovorme verejne aj o tom, že na druhú stranu aj muži dokážu byť dobrými
a úspešnými otcami. Že pre nich môže byť skvelé, keď strávia jeden a pol roka počas prvých
troch rokov doma na otcovskej dovolenke. Hovorme o tom, že úspech je zaslúžený vtedy,
keď ho človek dosiahne čestne, na základe svojich schopností a pracovitosti bez ohľadu na
pohlavie, farbu pleti či vierovyznanie.
Sme moderní ľudia v modernej krajine a budeme sa mať lepšie, keď budeme voči
sebe pristupovať s rešpektom a bez predsudkov.
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Ďakujeme,
(vlastnoručný podpis je
podľa PIRÁTOV chránený údaj)
...............................
Zuzana Krušinová, podpredsedníčka
Mgr. Michal Pírek, PhD., predseda
Peter Janiga, podpredseda
Ing. Marcel Litvák Feliks, podpredseda
www.slovenskipirati.sk
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