Her Abilities:
První globální ocenění pro ženy s postižením zná
své laureátky
Praha, 3. prosince 2018: U příležitosti Světového dne osob s postižením (World Disability
Day) organizace Light for the World, která bojuje za práva lidí s postižením v nejchudších
zemích světa, vyhlašuje jména tří laureátek prvního ročníku soutěže Her Abilities. Cílem
soutěže je ocenit ženy, které se přes svůj hendikep aktivně zasloužily o prosazování
rovnoprávnosti osob s postižením.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby z celého světa. Jedná se tak o první
globální ocenění, které práci žen s postižením oceňuje. Hned v prvním ročníku soutěže porota
musela zhodnotit téměř tři stovky nominací, které dorazily z 52 zemí světa. Nakonec v každé ze tří
kategorií určila jednu vítězku. Laureátky pocházejí ze Zambie, Bangladéše a Nigérie.

Kategorie 1.: Umění & kultura a sport

Vítězkou první kategorie se stala vůbec první zambijská
filmová režisérka a lidskoprávní aktivistka Musola
Cathrine Kaseketi. Její tvorba se zaměřuje na sociální
otázky, téma osob s postižením v ní hraje silnou roli.
V dětství v důsledku chybného lékařského zákroku utrpěla
paralýzu jedné dolní končetiny. Než začala natáčet filmy,
pracovala jako poradkyně pro práva osob s postižením.
Hned její první film „Suwi“ (Víra) vzbudil velkou pozornost
v mnoha zemích Afriky i Evropy. Později založila nadaci
Vilole Images, která vzdělává zambijské filmaře, a stála u
vzniku prvního zambijského filmového festivalu „Shungu
Namutitima“ ("Hlučící kouř").
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Kategorie 2.: Právo
Vítězkou kategorie Právo se stala Ashrafun Nahar z
Bangladéše, zakladatelka the Women with Disabilities
Development Foundation (Rozvojová nadace pro ženy
s postižením - WDDF).
Bangladéš je tradiční velmi patriarchální stát, ve kterém
úřady každoročně evidují velké množství případů
zneužívání žen. Cílem WDDF je upozorňovat na tento
problém a podporovat rovné příležitosti pro ženy,
zejména pak pro ženy s postižením, ve vzdělávání,
zaměstnaní a především v oblasti legislativy.
Ashrafun Nahar je od dětství upoutána na invalidní
vozík.

Kategorie 3.: Zdraví a vzdělání
Laureátkou poslední kategorie je Dr. Oyin Janet
Aderemi, ředitelka mezinárodní neziskové organizace a
vůbec první invalidní absolventka oboru farmacie
v Nigérii. Vedle toho je ještě držitelkou titulu PhD.
v oboru behaviorální medicína.
V 15 letech v důsledku obrny ochrnula a je upoutána na
invalidní vozík. Od té doby se velmi aktivně účastní
prosazování práv osob s postižením – pracuje jako
výzkumnice a poradkyně v oboru inkluzivního vzdělávání
a sociální inkluze, včetně advokační činnosti namířené na úpravu legislativy.
Tváří ocenění Her Abilities se stala 36letá Yetnebersh Nigussie, nevidomá právnička z Etiopie, která
svůj život boji za práva žen s postižením zasvětila. Je držitelkou řady mezinárodních ocenění,
například loňského ročníku Right Livelihood Award, nazývaného rovněž Alternativní Nobelova
cena, nebo právě dnes vyhlašovaných laureátů ceny Odkaz Heleny Kellerové (The Spirit of Helen
Keller).

Porota
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Porotu soutěže tvoří známé ženské osobnosti s postižením či bez postižení, které se aktivně
zaobírají prosazováním práv menšin. Patří mezi ně například Mariam Doumbia, známá africká
nevidomá muzikantka dua Amadou & Mariam, či Judy Heumann, hlavní poradkyně pro práva osob
s postižením bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Více o porotě na stránkách soutěže
zde: www.her-abilities-award.org/jury.
Více informací o soutěži na stránkách www.light-for-the-world.org.
________________________
Kontakt:
Ondřej Lukáš
PR manažer, Světlo pro svět – Light for the World
lukas@svetloprosvet.cz
776 186 529
------------------------Poznámka pro editory:
Světlo pro svět - Light for the World je nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu slepoty,
zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých
částech světa.
V České republice byla založena v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě
Light for the World, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. V
současné době Light for the World působí rovněž v Rakousku, Velké Británii, Německu, Švýcarsku,
Belgii, Nizozemí a Spojených Státech.
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