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 Kāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību nabadzības aspektiem, kas ir 

saistīti ar dzimumu? 

 

Nabadzība un dzimumu nevienlīdzība ir divas sociālās netaisnības formas, kas 

apdraud cilvēktiesības, iedzīvotāju labklājību un viņu spēju pilnībā attīstīt savu 

potenciālu dzīvē (kā tas ir uzsvērts Sabiedrības attīstības pieejā 1). Neskatoties uz 

centieniem panākt progresu dzimumu līdztiesības jomā, sievietes mūsu 

sabiedrībā joprojām atrodas nelabvēlīgā situācijā un tāpēc ir pakļautas lielākam 

nabadzības riskam. Sievietes, kas piedzīvo nabadzību, ir pakļautas divkāršam 

riskam un netaisnībai – gan pamatojoties uz viņu dzimumu, gan uz viņu 

nabadzības statusu. Ir nepieciešams uzraudzīt ar dzimumu saistītus nabadzības 

aspektus, lai izprastu nabadzības formas un cēloņus, kas ir saistīti ar dzimumu  

un - saskaņā ar to - atbalstīt piemērotu politiku un pasākumus, kas varētu 

novērst šos nabadzības cēloņus. 

 

 Cik liela ir dzimumu nevienlīdzība Eiropā?  

 

Dzimumu nevienlīdzība Eiropas Savienībā tiek uzraudzīta, izmantojot Dzimumu 

līdztiesības indeksu, instrumentu, ko ir izstrādājis un pašlaik izmanto Dzimumu 

līdztiesības institūts (EIGE). Dzimumu līdztiesības indekss novērtē gan abu 

dzimumu pārstāvju sasniegumu līmeni, gan arī atšķirības starp dzimumiem 

noteiktās jomās. Piemēram, tas nozīmē, ka rādītājs atspoguļo gan sieviešu 

nodarbinātības līmeni, gan atšķirības starp abiem dzimumiem nodarbinātības 

jomā. Augstākas rādītāja vērtības (no 1 līdz 100) atspoguļo augstāku sasniegumu 

līmeni un mazākas atšķirības starp dzimumiem. 

                                                           
1 Sabiedrības attīstības pieeja ir balstīta uz Amartya Sen (Nobela prēmijas laureāts  

ekonomikā) izstrādātu teoriju. Tā ir īpaša sociālā taisnīguma teorija, kas iepazīstina ar 

jauniem viedokļiem par cilvēka attīstību kā procesu, kas ļauj indivīdiem pilnībā attīstīt 

savu potenciālu, spējot brīvi izdarīt izvēli ("Attīstība kā brīvība"). Šī pieeja ir 

konceptuālais pamats ANO Sabiedrības attīstības pieejai, kura ir pašreizējās globālās 

attīstības sistēmas pamats līdz 2030. gadam, kas ir ietverta Ilgtspējīgas attīstības 

mērķos. 
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Att.1. Dzimumu līdztiesības indekss 

 

No 2017. gada Dzimumu līdztiesības indeksa rādītāja mēs varam secināt, ka 

dzimumu nevienlīdzības līmenis Eiropā joprojām ir ievērojams, un, salīdzinot ar 

situāciju pirms desmit gadiem, panākumi dzimumu līdztiesības jomā ir ļoti 

nenozīmīgi. Kopējais Eiropas Savienības rādītājs ir tikai par četriem punktiem 

augstāks nekā pirms desmit gadiem (66 punkti no 100 (2017), salīdzinot ar         

62 punktiem (2016).  

 

Att.2. Dzimumu līdztiesības indeksa sadalījums starp ES dalībvalstīm  

 (avots: Dzimumu līdztiesības institūts) 
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Pastāv milzīgas šī rādītāja atšķirības starp Eiropas Savienības dalībvalstīm: 

Zviedrijai ir vislabākais dzimumu līdztiesības rādītājs (82,6 punkti), kamēr 

Grieķijai ir vissliktākais rezultāts (50 punkti). Joma, kurā ir vērojams vismazākais 

progress un pat neliela atpalicības tendence, ir laika joma, jo sievietes joprojām 

veic lielāko daļu no mājsaimniecības pienākumiem. 

 

 Nabadzības feminizācija 
 

Pastāv saikne starp nabadzību un dzimumu. Pēdējo desmit gadu laikā arvien 

biežāk tika lietots termins „nabadzības feminizācija”, jo ir vērojams sieviešu 

īpatsvara pieaugums no kopējā nabadzībā esošu cilvēku skaita. Tas parasti ir 

saistīts ar mājsaimniecību, kuru priekšgalā ir sievietes, īpatsvara pieaugumu. 

 

2015. gadā sievietes piedzīvoja nabadzību vai sociālo atstumtību par                   

1,4 procentpunktiem biežāk nekā vīrieši: AROPE rādītāja likme (cilvēki, kas ir 

pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam) sievietēm bija 24,4%, 

savukārt vīriešiem - 23,0%. 

 

 

Att.3. AROPE rādītājs dažādās vecuma grupās sievietēm un vīriešiem 28 ES valstīs 

2015.gadā (% no iedzīvotāju skaita). Avots: Eurostat datubāze 
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Eurostat dati par 2015. gadu arī liecina, ka gandrīz 50% no visiem vientuļajiem 

vecākiem ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. Tas īpaši skar 

sievietes, jo gandrīz 85% no visiem vientuļajiem vecākiem Eiropas Savienībā ir 

sievietes. 

 

Atšķirības starp dzimumiem attiecībā uz nabadzības līmeni pastāv visās valstīs, 

izņemot Somiju 2 . Lielākajā daļā ES dalībvalstu nabadzības vai sociālās 

atstumtības riska rādītājs ir augstāks sieviešu vidū – tikai Spānijā, Polijā un 

Serbijā nabadzības vai sociālās atstumtības riska rādītājs ir augstāks vīriešu vidū. 

Atšķirības starp dzimumiem attiecībā uz nabadzības līmeni ir lielākas gados 

vecāku cilvēku vidū: tas atspoguļo nevienlīdzību, kas pastāv darba tirgū. 

Sievietēm ir mazāk iespēju vecumdienās saņemt pietiekamu pensiju, jo 

sievietēm kopumā ir zemāks nodarbinātības līmenis, viņas biežāk nekā vīrieši 

strādā nepilnu darba slodzi un saņem zemāku atalgojumu. Ir svarīgi atcerēties, 

ka pašreizējie dati par nabadzību atspoguļo tikai daļu no atšķirībām starp 

dzimumiem, jo nabadzības riska rādītāji tiek novērtēti, balstoties uz datiem par 

mājsaimniecībām, tātad resursu iekšējais sadalījums katrā mājsaimniecībā netiek 

atklāts. Turklāt sabiedrībās, kurās pastāv liela dzimumu nevienlīdzība, gan 

resursu iekšējais sadalījums mājsaimniecībās, gan piekļuve finanšu un citiem 

resursiem, kuri ir svarīgi vajadzību apmierināšanai, bieži vien ir nevienlīdzīgi un 

patriarhālo normu noteikti. 

 

 Kas izraisa augstāku nabadzības risku sieviešu vidū? 
 

Augstāka sieviešu nabadzības riska cēloņu ir daudz, un daži jau tika pieminēti 

(piemēram, zemāks nodarbinātības līmenis sieviešu vidū, darba samaksas 

atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, resursu iekšējais sadalījums 

mājsaimniecībās, ko nosaka patriarhālās vērtības). Šim sarakstam vēl būtu 

jāpievieno sekojošie cēloņi: 

 
 

                                                           
2
 Somijā sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši; vīriešu vidū ir augstāks ilgstošā bezdarba 

līmenis, kā arī zemāks izglītības līmenis. 
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 nevienlīdzīga piekļuve īpašumam; 

 karjeras pārtraukumi bērnu aprūpes nepieejamības dēļ; 

 segregācija izglītībā un vēlāk arī darba tirgū, kas noved pie tā, ka sievietes 

strādā zemāk atalgotās darbavietās nekā vīrieši – piemēram, sociālajos 

dienestos, nevis informācijas tehnoloģijās (IT); 

 nevienlīdzīgs (pārāk liels) mājsaimniecības un ģimenes aprūpes pienākumu 

īpatsvars. 

 

Kas tieši ir izraisījis šo nevienlīdzību? Būtībā šie faktori, kas turpina radīt lielāku 

nabadzību sieviešu vidū, sakņojas nevienlīdzīgā varas dinamikā, kas pastāv mūsu 

sabiedrības galvenajās iestādēs: politiskajās iestādēs (sieviešu īpatsvars 28 ES 

dalībvalstu parlamentu sastāvos ir tikai 22%3), ekonomiskajās organizācijās 

(sieviešu īpatsvars 28 ES dalībvalstu uzņēmumu valdes locekļu vidū ir tikai 16%4), 

kā arī privāto attiecību jomā mājsaimniecībās un ģimenēs (28 ES dalībvalstīs 

sievietes veic 77,1% no visiem mājsaimniecības pienākumiem 5 ). Šī varas 

dinamika dziļi sakņojas mūsu sabiedrības normās un vērtībās un tiek atspoguļota 

arī esošajos diskriminācijas mehānismos. 

                                                           
3 http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2015/domain/power/1 

4 http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2015/domain/power/2 

5
 http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2015/domain/time/1 

dzimumu nevienlīdzība 

diskriminācija 

patriarhālās 
normas 

nevienlīdzīga 
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dinamika 
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 Kas ir dzimumu diskriminācija? 

 

Dzimumu diskriminācija tiek definēta kā „jebkura veida atšķirības, izslēgšana vai 

ierobežojumi, kas noteikti, pamatojoties uz dzimumu, kuru ietekme vai mērķis ir 

traucēt vai pilnībā nepieļaut sieviešu tiesību vai brīvību atzīšanu, baudīšanu un 

izmantošanu neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa, pamatojoties uz vīriešu un 

sieviešu vienlīdzību, cilvēktiesībām un pamatbrīvībām politiskajā, ekonomiskajā, 

sociālajā, kultūras, civilajā vai jebkurā citā jomā” (Apvienoto Nāciju Organizācija 

(1979). Konvencija par visu veidu sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) - 

1. pants). 

 

Diskriminācija var izrietēt no tiesību aktiem (de jure) vai no prakses (de facto). 

CEDAW Konvencija atzīst un pievērš uzmanību abām diskriminācijas formām - 

gan ietvertām tiesību aktos, gan politikā, procedūrās vai praksēs (EIGE). 

 

Eiropa neapšaubāmi ir viens no pasaules līderiem attiecībā uz sieviešu tiesībām 

un dzimumu līdztiesību, tomēr realitāte ir tāda, ka mēs esam tikai pusceļā uz 

dzimumu līdztiesības sasniegšanu un pašreizējais progresa temps faktiski ir ļoti 

lēns. Šī situācija izriet no patriarhālās sabiedrības, kur praksē sievietes ir 

atbildīgas par tradicionālajām reproduktīvajām funkcijām un pienākumiem un 

kur dzimumu diskriminācija nozīmē sociālos aizspriedumus, preferences, izvēles 

un attieksmes, kas balstās uz šo sieviešu lomu. 
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 Kādā veidā dzimumu diskriminācija darbojas kā mehānisms, kas 

paaugstina sieviešu nabadzības līmeni? 
 

Pastāv dažādi veidi, kā sieviešu diskriminācija rada lielāku sieviešu nabadzības 

līmeni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nevienlīdzīgi ģimenes un bērnu kopšanas pienākumi 

rada sievietēm neizdevīgus apstākļus  

 Sievietes-bezdarbnieces, kuras dzīvo no sociālajiem 

pabalstiem un vēlas pašas rūpēties par saviem 

bērniem, ir spiestas atgriezties darba tirgū 

 Ģimenes pienākumu sadalījums ir nevienlīdzīgs, jo tas  

notiek pēc dzimuma 

 Vīrieši izmanto savas pilnvaras, lai atstātu sev šīs 

privilēģijas 

 Vīriešiem ir vairāk apmācības un nodarbinātības 

iespēju 

 Statistikā netiek parādīta dzimumu diskriminācija 

mājsaimniecībās  attiecībā uz piekļuvi ienākumiem 
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VĪRIEŠIEM TIEK DOTA PRIEKŠROKA VAI PIEŠĶIRTA PRIORITĀTE: 

Visā pasaulē (gan jaunattīstības, gan attīstītajās valstīs) sievietes saskaras ar 

diskrimināciju izglītības un nodarbinātības jomā, kā arī attiecībā uz piekļuvi 

precēm un pakalpojumiem: vīriešu dzimuma bērniem ir priekšroka attiecībā uz 

piekļuvi, salīdzinot ar sieviešu dzimuma bērniem. Lai gan Eiropas Savienībā tas 

nav tik ļoti acīmredzams attiecībā uz izglītību (jo Eiropas Savienībā sievietes 

mēdz brīvi piekļūt izglītībai un pat gūt lielākus panākumus izglītībā nekā vīrieši), 

tas, ka vīriešiem tiek dota priekšroka vai piešķirta prioritāte, ir fakts attiecībā uz 

darba tirgu, augstākajiem amatiem un ienākumu līmeni. 

 

NEVIENLĪDZĪGI ĢIMENES UN BĒRNU KOPŠANAS PIENĀKUMI RADA 

SIEVIETĒM NEIZDEVĪGUS APSTĀKĻUS: 

Darba devēji un iestādes mēdz diskriminēt sievietes attiecībā uz vislabāk 

atalgotajām darbavietām, darba paaugstinājuma saņemšanu un darba 

pienākumu, kas viņām dod vairāk iespēju, deleģēšanu. Tas tiek skaidrots ar to, ka 

„sievietes vairāk uzmanības velta rūpēm par savu ģimeni un mājsaimniecības 

pienākumiem”. 

 

SIEVIETES-BEZDARBNIECES, KURAS DZĪVO NO SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM UN VĒLAS PAŠAS RŪPĒTIES PAR SAVIEM BĒRNIEM, IR 

SPIESTAS ATGRIEZTIES DARBA TIRGŪ: 

Ja sievietei pašai ir jārūpējas par saviem bērniem vai arī viņa pati izvēlas to darīt, 

ikviens (sociālie darbinieki, darba konsultanti, pat minimālo ienākumu un 

pabalstu nosacījumi) viņai skaidri pateiks, ka bērni šajā situācijā viņai ir kā slogs, 

kuram ir negatīva ietekme uz viņas profesionālo amatu un ekonomisko 

neatkarību, kā arī to, ka viņai ir jākļūst par "produktīvu" sabiedrības locekli, 

iesaistoties darba tirgū neatkarīgi no viņas ģimenes stāvokļa un vajadzībām. Tas 
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nozīmē aizstāt tradīciju aprūpēt bērnus mājās ar bērnu ievietošanu pirmsskolas 

iestādēs, kaut gan daudzi neatbalsta šīs sistēmas priekšrocības. 

 

ĢIMENES PIENĀKUMU SADALĪJUMS IR NEVIENLĪDZĪGS, JO TAS  NOTIEK 

PĒC DZIMUMA: 

Eiropas Savienībā sievietes velta vairāk laika ģimenes pienākumiem nekā vīrieši. 

Daudzās ES dalībvalstīs, piemēram, Spānijā vai Itālijā sievietes mēdz izvēlēties 

starp savu darbu / karjeru un maternitāti, jo valstīs trūkst bērnu aprūpes iestāžu, 

arī ģimenes pienākumu sadalījums mājsaimniecībās ir nevienlīdzīgs. Sievietēm, 

kas dzīvo nabadzībā un bieži vien ar mazgadīgajiem bērniem, šajā situācijā nav 

izvēles iespēju, ja vien viņām nav pieejamas labas kvalitātes bērnu aprūpes 

iestādes: šajā gadījumā viņām ar nopelnīto algu ir jākompensē pilnīgi viss darba 

uzsākšanas process (tai skaitā bērnu aprūpes iestāžu izmaksas). 

 

VĪRIEŠI IZMANTO SAVAS PILNVARAS, LAI ATSTĀTU SEV ŠĪS 

PRIVILĒĢIJAS: 

Vīrieši izmanto savu varu (ja nepieciešams, pielietojot vardarbību un citus soda 

veidus), lai saglabātu savas priekšrocības un privilēģijas gan ģimenēs, gan 

sabiedrībā kopumā. Dažreiz šajās situācijās viņi pat izmanto reliģiju kā 

argumentāciju. Eiropas Savienībā viena no trim sievietēm jeb 62 miljoni sieviešu 

no 15 gadu vecuma ir piedzīvojušas fizisku un / vai seksuālu vardarbību. 

 

VĪRIEŠIEM IR VAIRĀK APMĀCĪBAS UN NODARBINĀTĪBAS IESPĒJU: 

Fotogrāfijās, kuras tiek izmantotas, lai ilustrētu nabadzību, bieži vien ir attēlotas 

tieši sievietes. Tikmēr analīze un stratēģijas, kuru mērķis ir apkarot nabadzību, 

parasti koncentrējas uz vīriešiem. Sievietes vairāk piedalās sociālās palīdzības 
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programmās, bet mazāk – sociālajos pasākumos, kuri vērsti uz viņu prasmju 

uzlabošanu un uz atgriešanos darba tirgū. 

 

STATISTIKĀ NETIEK PARĀDĪTA DZIMUMU DISKRIMINĀCIJA 

MĀJSAIMNIECĪBĀS  ATTIECĪBĀ UZ PIEKĻUVI IENĀKUMIEM: 

„Apgādnieka ienākumi (biežāk – vīrieša) tiek "vienmērīgi sadalīti" starp visiem 

ģimenes locekļiem”. Tā nav taisnība daudzās ģimenēs, kur vīrieši pārvalda 

ienākumus, izmantojot savus personīgos sadales kritērijus (skatīt, piemēram, 

EUROSTAT dzīves apstākļu apsekojumu). 

 

 Empīriskie pierādījumi attiecībā uz diskrimināciju 
 

EUROSTAT datubāzes statistika par dzimumiem attiecībā uz galvenajiem 

šķēršļiem sieviešu izaugsmei norāda dažas kritiskās jomas, kuras rada bažas un 

prasa valdību un pilsoniskās sabiedrības konkrētu rīcību. Piemēram, mēs 

redzam, ka darba samaksas atšķirība starp vīriešiem un sievietēm, kas ir starpība 

starp darba ņēmēju-vīriešu un sieviešu vidējo bruto izpeļņu stundā, kura tiek 

izteikta procentos no vīriešu bruto ienākumiem, sastāda 37,4%. 

 

Jaunākais Eirobarometra apsekojums par diskrimināciju Eiropas Savienībā, kurš 

tika veikts 2015. gadā 28 ES dalībvalstīs, atklāja, ka Eiropas Savienībā plašu 

atbalstu gūst sekojošās jomas: 

 

 darba ņēmēju un darba devēju apmācība par daudzveidības jautājumiem 

darbavietās (80%); 

  darbā pieņemšanas procedūru uzraudzība (77%); 

 darbaspēka (kolektīva) sastāva uzraudzība (69%). 

 

Attiecībā uz jautājumu par to, vai sieviete var ieņemt augstāko politisko amatu, 

lielākā daļa respondentu (92%) apgalvo, ka viņi viegli pieņemtu situāciju, kad  

viņu valstī tieši sieviete atrodas visaugstākajā ievēlētajā politiskajā amatā: 82% 



 

12 
 

respondentu būtu apmierināti ar šādu situāciju, kamēr vēl 10% respondentu 

būtu vienaldzīgi pret to. Tikai 3% respondentu teica, ka viņi nebūtu apmierināti 

ar šo scenāriju. To respondentu īpatsvars, kurus apmierina šāda situācija vai kuri 

ir vienaldzīgi pret to, 2015. gadā ir lielāks nekā iepriekšējā apsekojumā, kas tika 

veikts 2012. gada jūnijā (pieaugums no 85% līdz 92%). 

 

Citi 2015. gada apsekojuma rezultāti ir šādi: 

 20% respondentu uzskata, ka plašsaziņas līdzekļos dzimuma jautājumi 

netiek pietiekami atspoguļoti. 

 27% respondentu uzskata, ka dzimumu nelīdztiesība viņu valstī ir faktors, 

kas varētu radīt nelabvēlīgus apstākļus darba meklētājiem. 

 Vairāk nekā puse darba ņēmēju Eiropas Savienībā apgalvo, ka viņu 

darbavietā pietiekami daudz tiek darīts, lai veicinātu daudzveidību dzimuma 

ziņā (2015. gadā - 58% ; 2012. gadā - 26%). 

 Apmēram viena no piecām sievietēm jeb 21% respondentu teica, ka 

iepriekšējo 12 mēnešu laikā (pirms apsekojuma veikšanas datuma) personīgi 

jutās diskriminētas vai vajātas vienu vai vairāku sekojošo iemeslu dēļ: 

 

 viņas ir vecākas par 55 gadiem (5%); 

 viņas ir sievietes – diskriminācija dzimuma dēļ (4%); 

 viņu etniskā izcelsme (3%); 

 viņu reliģiskā pārliecība (3%); 

 viņu invaliditāte (3%); 

 viņas ir jaunākas par 30 gadiem (2%); 

 viņu seksuālā orientācija (2%); 

 viņu dzimuma identitāte (1%); 

 cita iemesla dēļ (6%). 

 

Kopumā 5% aptaujāto teica, ka viņas jutās diskriminētas vairāku iemeslu dēļ. 
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LIECĪBAS 

Ana, Spānija: Mūsu „griesti” nav no stikla, tie ir no metakrilāta! 

 

"Sievietēm ir jādara viss: ir jābūt lieliskam profesionālim, mātei un sievai. ... Es 

esmu pārslogota, jo tas viss man ir jādara labi". 

Paula, Spānija: Mani pazemināja amatā, kad es uztaisīju abortu. 

 

"Kad es paliku stāvoklī, es strādāju daudz atbildīgākā amatā nekā šobrīd. Tad es 

uztaisīju abortu. Man nācās darbā par to pateikt, jo es tiku ievietota slimnīcā. 

Kad es atgriezos darbā, mani informēja par to, ka "mani pienākumi ir 

mainījušies". Tas ir – it kā pēkšņi viņi atklātu, ka es esmu vienkārša sieviete, 

nevis eņģelis, un ka viņi vairs nespēj uzticēt man šos konkrētus darba 

pienākumus: grūtniecības dēļ es nevarētu braukt darba komandējumos. Kad 

vīrietis kļūst pat tēvu, šis jautājums nekad netiek apspriests –  tas ir 

neiedomājami." 
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Anonīma, Spānija:  

Kad es teicu viņiem, ka esmu stāvoklī, mans darba līgums pēkšņi „netika 

atjaunots". 

 

"Mans darba dēvējs jau vairākus gadus pakāpeniski pārtrauca darba 

attiecības ar pastāvīgajiem darbiniekiem, aizstājot tos ar 

"pašnodarbinātajiem" darbiniekiem ar kārtējā mēneša darba līgumu. Jūsu 

amats un darba pienākumi paliek tādi paši, bet tas, ka jūs klasificē kā 

pašnodarbināto, ļauj darba devējam izvairīties no jebkāda pienākuma 

izmaksāt jums atvaļinājuma naudu, slimības pabalstu un maternitātes 

pabalstu, kā arī apmaksāt jums slimības vai maternitātes atvaļinājumu. Tātad 

oficiāli jums nav nekādas darba drošības, taču ir labi zināms, ka ikviens tiek 

uzskatīts par pastāvīgu darbinieku, un "pašnodarbinātā" statuss ir tikai veids, 

kā darba dēvējs var ietaupīt naudu, nemaksājot darbinieku pabalstus. Neviens 

par to nav apmierināts, bet tas ir labāk, nekā palikt bez darba. 

 

Esmu nostrādājusi šajā darbavietā piecus gadus. Kad es teicu viņiem, ka esmu 

stāvoklī, kārtējā mēneša beigās mans darba līgums pēkšņi netika "atjaunots" 

bez iepriekšēja brīdinājuma vai iemesla. Es pat nevaru pieprasīt maternitātes 

pabalstu kā pašnodarbinātā persona, jo tagad, kad es vairs tur nestrādāju, 

mani vairs neuzskata par pašnodarbināto. Es esmu izpētījusi visas iespējas, un 

šķiet, ka tagad man nav tiesību pieprasīt naudu no jebkāda avota". 
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Konsuelo, Spānija:. 

 

"Darba devēji drīzāk pieņemtu darbā 18 gadu veco jaunieti, nevis mani" 

 

Konsuelo pēdējo reizi strādāja cienīgos apstākļos 2009. gadā. Kopš tā laika 

vislabākais, ko viņai ir izdevies iegūt, ir aizvietotāja darbi uz dažām dienām, un 

gandrīz vienmēr tie iekrita vasarā. Viņai ir sākumskolas skolotājas izglītība, 

taču viņa vienmēr ir strādājusi par administratīvo grāmatvedi. Viņa ir 

reģistrēta visās valsts nodarbinātības aģentūrās.  

 

„Mans gadījums ir nopietns," - atzīst Konsuelo, kurai ir 10 gadus veca meita, 

un kura bija spiesta apmesties vienā dzīvoklī ar pašas tēvu, lai viņš varētu 

iznomāt savu dzīvokli un palīdzēt viņai ar īres maksu. Bezdarbnieka pabalstu, 

kā arī bērna uzturlīdzekļus viņai jau sen neizmaksā. Sievietēm, kas ir vecākas 

par 45 gadiem, pastāv īpaši šķēršļi, kas neļauj viņām atgriezties darba tirgū, 

bet situācija ir vēl sliktāka, ja viņas vienas pašas audzina bērnu.  

 

Konsuelo uzskata, ka darba interviju laikā uzņēmumu pārstāvji pievērš vairāk 

uzmanības darba meklētāju vecumam, nevis viņu CV: "Viņi neskatās uz manu 

CV vai prasmēm". Pēdējo sešu gadu laikā Konsuelo ir strādājusi par 

aizvietotāju, bet šie darbi ilga no 5 līdz 15 dienām.  

 

Viņa atceras arī vairākus gadījumus, kad viņa tika diskriminēta dzimuma dēļ: 

"Vīrieši vienmēr bija tie, kuri tika paaugstināti amatā. Es nesaprotu, kāpēc viņi 

paaugstināja manu darba partneri, ja mums abiem bija vienādas zināšanas, 

vai arī es biju pat labāk kvalificēta nekā viņš. " 
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 Ko Eiropas Savienība ir darījusi, lai novērstu nabadzību, kas 

saistīta ar dzimumu? 
 

Dzimumu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatvērtība (Līguma par Eiropas 

Savienību 2. pants), kā arī pamattiesības (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

23. pants). Pēc 1995. gada konferences Pekinā Eiropadome pieprasīja no ES 

dalībvalstīm ikgadēju pārskatu par to, kā valstīs tiek īstenota Pekinas rīcības 

platforma. Runājot par nabadzību, ir jāpatur prātā, ka nabadzības un sociālās 

atstumtības apkarošana ir pašu dalībvalstu kompetence un atbildība, un Eiropas 

Savienības loma šajā jautājumā iekļauj sevī sadarbību ar dalībvalstīm sociālās 

integrācijas, veselības aprūpes, ilgtermiņa aprūpes un pensiju jomā (sociālā 

Atklātā koordinācijas metode), un dažreiz arī finansējuma piešķiršanu. 

 

Diemžēl, pēdējos gados krīzes, kā arī plašās atgriešanās dēļ pie uz vīriešiem 

orientēta politikas virziena dzimumu līdztiesības politikas attīstība ir 

apstājusies. Par to sabiedrībai ir jāmaksā augsta cena, kā to apgalvo lielākā 

daļa ekspertu, pašas sievietes un EAPN tīkla dalībnieki, kuri katru dienu tieši 

saskaras ar to savā darbā vietējā līmenī: "Jo valstī ir zemāks dzimumu 

līdztiesības līmenis, jo augstāks ir nabadzības līmenis sieviešu vidū". 
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 Vēsturiskais pamatojums 
 

No 1975. gada līdz 1994. gadam Eiropas Ekonomikas kopiena veica virkni ļoti 

interesantu izmēģinājuma projektu un programmu, kas tika paredzētas 

nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai. Ņemot vērā juridiskā 

pamatojuma trūkumu aiz šīm darbībām, dažas ES dalībvalstis pastāvīgi 

apstrīdēja šos projektus, un beidzot viņām izdevās apturēt šīs Eiropas 

Ekonomikas kopienas darbības. 

 

Situācija ir mainījusies 1999. gadā, kad Amsterdamas līgums noteica, ka 

sociālās atstumtības izskaušana ir Eiropas Ekonomikas kopienas sociālās 

politikas mērķis. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 153. pants 

nosaka, ka Eiropas Savienībai ir jāatbalsta un jāpapildina ES dalībvalstu 

Eiropas Savienība kopš tās pastāvēšanas sākuma tiešām ir 

uzlabojusi situāciju attiecībā uz sieviešu tiesībām. Eiropas 

Savienība ir daudz izdarījusi, lai atvieglotu sieviešu situāciju un 

palīdzētu viņām cīnīties par savu vienlīdzību dažādās jomās: 

saņemot vienādu darba samaksu ar vīriešiem par to pašu 

darbu, pakalpojumu, veselības aprūpes un izglītības jomā, kā arī 

attiecībā uz sieviešu politisko pārstāvību. Daudzas tiesības, 

kuras sievietēm šobrīd ir pieejamas Eiropas Savienības 

dalībvalstīs, izriet no ES direktīvām, ieteikumiem, ceļvežiem un 

ziņojumiem. Šo progresu nebūtu iespējams sasniegt (it īpaši 

valstīs, kur sievietēm tradicionāli ir uz ģimeni orientēta loma) 

bez pašu sieviešu mobilizācijas, kā arī bez Eiropas Savienības 

spēcīga atbalsta. 
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darbības vairākās jomās, kuras ir būtiskas sieviešu situācijas uzlabošanai un 

nabadzības apkarošanai. 

 

Daudzas no īstenotajām programmām (NOW, HORIZON, INTEGRA u.c.) ir 

orientētas uz nodarbinātību, tomēr tajās pastāv zināma neobjektivitāte 

attiecībā uz dzimumu līdztiesību. 

 

No 1999. gada līdz 2010. gadam tika pieņemtas arī dažas svarīgas direktīvas: 

 

 Rasu vienlīdzības direktīva (2000/43/EK); 

 

 Nodarbinātības vienlīdzības direktīva (2000/78/EK); 

 

 Direktīva (2004/113/EK) par vienlīdzīgu attieksmi preču un pakalpojumu 

pieejamības un nodrošināšanas jomā. 

 

Dzimumu līdztiesības nodrošināšana ietver sevī dzimumu līdztiesības aspekta 

iekļaušanu politikas, regulējošo pasākumu un izdevumu programmu 

sagatavošanā, izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā, lai veicinātu 

sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā arī dzimumu diskriminācijas apkarošanu. Lai 

to sasniegtu, ir jāveic pašreizējās situācijas analīze ar mērķi noteikt pastāvošo 

nevienlīdzību, kā arī ir jāizstrādā politika, kas novērstu šo nevienlīdzību un 

atsauktu mehānismus, kuri ir to izraisījuši.  

 

Neskatoties uz to, Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānā netiek pieminēti 

jēdzieni "dzimums", "sievietes" vai "vienlīdzība". Tas, ka tajā trūkst integrētās 

pieejas dzimumu līdztiesībai, norāda uz to, ka, reaģējot uz krīzi, dzimumu 

līdztiesības jautājums bieži vien izpaliek.  

 

 Direktīva par vienlīdzīgu attieksmi (2006/54/EK), kas apvieno esošās 

dzimumu līdztiesības direktīvas; 

 

 Direktīva 2010/41/ES par vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz 

pašnodarbinātām personām. 
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2000. gadā Lisabonas stratēģija, kurai tūlīt sekoja Nicas Eiropadome un kurā 

tika izstrādātas vadlīnijas ES dalībvalstīm, aicinot tās sagatavot nacionālos 

rīcības plānus cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, balstoties uz Atklāto 

koordinācijas metodi (AKM) un apvienojot nacionālos rīcības plānus ar Eiropas 

Komisijas iniciatīvām. Kas attiecas uz dzimumu līdztiesības politiku, Lisabonas 

stratēģija pirmo reizi ieviesa integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, kura 

joprojām tiek izmantota. 

 

2006. gadā Direktīva 2006/54/EK par vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas 

attieksmes īstenošanu pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un 

profesijas jautājumos attiecas uz šādiem trim principiem: 

 

1) vienāda darba samaksa vīriešiem un sievietēm; 

2) vienlīdzīga attieksme sociālajā un drošības jomā; 

3) vienlīdzīga attieksme attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai, 

profesionālajai izglītībai, paaugstinājumam amatā un darba 

apstākļiem. 

Pēc tam, kad tika ieviesta integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai, 2009. gadā 

Lisabonas līgums pieprasīja, lai Eiropas Savienības politikas un aktivitāšu 

noteikšanā un īstenošanā Eiropas Savienība ņemtu vērā prasības, kas ir saistītas 

ar augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu, atbilstošas sociālās aizsardzības 

nodrošināšanu, sociālās atstumtības novēršanu, augsta izglītības līmeņa 

nodrošināšanu, apmācību un iedzīvotāju veselības aizsardzību. Pašlaik Lisabonas 

līgums ir juridiskais pamats ES rīcībai šajās jomās. Sieviešu un vīriešu līdztiesība 

ir daļa no Pamattiesību hartas. 

 

 



 

20 
 

 

 

2009. gada martā Eiropas Komisija izdeva ieteikumu par atalgojuma 

pārredzamību. Tā mērķis ir piedāvāt ES dalībvalstīm pasākumus algu 

pārredzamības uzlabošanai uzņēmumos (piemēram, uzlabojot nosacījumus, kas 

ļautu darbiniekiem saņemt informāciju par algām vai ieviešot algu pārvaldības 

sistēmu un dzimumneitrālas darbavietu klasifikācijas sistēmas uzņēmumos). 

2010. gada martā Pekinas konferences 15. gadadienā Eiropas Komisija pieņēma 

Sieviešu hartu. Šajā Hartā Eiropas Komisija atkārtoti apliecināja savu 

"apņemšanos padarīt sieviešu un vīriešu līdztiesību par realitāti", stiprinot 

dzimumu līdztiesības aspektu visās tās politikas jomās un ierosinot konkrētus 

pasākumus dzimumu līdztiesības veicināšanai. 

 

Dzimumu līdztiesības nodrošināšana ietver sevī dzimumu līdztiesības 

aspekta iekļaušanu politikas, regulējošo pasākumu un izdevumu 

programmu sagatavošanā, izstrādē, īstenošanā, uzraudzībā un 

novērtēšanā, lai veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā arī 

dzimumu diskriminācijas apkarošanu. Lai to sasniegtu, ir jāveic 

pašreizējās situācijas analīze ar mērķi noteikt pastāvošo nevienlīdzību, 

kā arī ir jāizstrādā politika, kas novērstu šo nevienlīdzību un atsauktu 

mehānismus, kuri ir to izraisījuši.  

 

Neskatoties uz to, Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānā netiek 

pieminēti jēdzieni "dzimums", "sievietes" vai "vienlīdzība". Tas, ka tajā 

trūkst integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai, norāda uz to, ka, 

reaģējot uz krīzi, dzimumu līdztiesības jautājums bieži vien izpaliek. 
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Stratēģijā Eiropa 2020 Eiropas Savienība pirmo reizi izvirza nabadzības 

mazināšanas mērķi (līdz 2020. gadam veicināt vismaz 20 miljonu eiropiešu 

izkļūšanu no nabadzības) un nodarbinātības mērķi (sasniegt 75% nodarbinātības 

līmeni vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem), taču dzimumu līdztiesības aspekts 

netika iekļauts šajā stratēģijā, neskatoties uz to, ka ar Stratēģiju Eiropa 2020 

saistīto Dalībvalstu nodarbinātības vadlīniju ekonomikas politika uzsver 

nepieciešamību integrēt dzimumu līdztiesības  aspektu visās attiecīgajās politikas 

jomās, uzlabot sieviešu situāciju darba tirgū, kā arī novērst sieviešu 

diskrimināciju, lai palielinātu sieviešu līdzdalību darba tirgū. 

Progresa uzraudzība un aktīvas Eiropas Savienības dalībvalstu iesaistīšanās 

nodrošināšana ir Stratēģijas Eiropa 2020 galvenie elementi. Pašlaik tas tiek 

sasniegts, izmantojot Eiropas Semestri - makroekonomikas, budžeta un 

strukturālās politikas koordinācijas ikgadējo ciklu. Lai gan laika gaitā Eiropas 

Komisija publicēja dažus ES dalībvalstīm adresētus ieteikumus saistībā ar 

dzimumu līdztiesību, tomēr Eiropas Semestrī dzimumu līdztiesības aspekts tā arī 

netika integrēts.  

Laikā no 2010. gada līdz 2013. gadam Eiropas Savienība īstenoja vēl divas 

iniciatīvas nabadzības apkarošanai - Eiropas Platformu nabadzības un sociālās 

atstumtības apkarošanai 2010. gadā (COM (2010)0758 - viena no septiņām 

Stratēģijas Eiropa 2020 pamatiniciatīvām) un Sociālo investīciju paketi (SIP) 

2013. gadā. Eiropas platforma nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai 

atbalsta dzimumu līdztiesības integrēšanu politikas veidošanā, izmantojot 

galveno ekonomiskās neatkarības veicināšanas iniciatīvu, savukārt Sociālo 

investīciju pakete nav tieši vērsta uz sieviešu nabadzību - tajā ir atsauce uz 

vienlīdzīgām iespējām, uzlabotu piekļuvi darba tirgum un sociālo aizsardzību, jo 

īpaši attiecībā uz pensijas vecuma sievietēm. 6 

                                                           
6

 EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPADOMEI - Eiropas Ekonomikas 

atveseļošanas plāns, Brisele, 26.11.2008 COM (2008) 800 final – Saskaņā ar 

Eiropas Komisijas ziņojumu, kas tika publicēts 2013. gadā, dzimumu līdztiesības 

jautājums Eiropas Savienības varas iestādēs neradīja bažas saistībā ar krīzi un ar 
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Īpaša nozīme ir Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un 

vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijai) un tās 

3. pantam, kas definē "dzimumu" kā "sociāli konstruētas lomas, uzvedība, 

darbības un atribūti, kurus konkrētā sabiedrība uzskata par piemērotām 

sievietēm un vīriešiem". 

Daži no galvenajiem Eiropadomes secinājumiem ir: 

 2014. gada 5.-6. jūnijā pieņemtais – Par visu veidu vardarbības pret 

sievietēm un meitenēm (tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanas) 

novēršanu un apkarošanu (09543/2014); 

 2015. gada 7. decembrī pieņemtais – Par sieviešu un vīriešu līdztiesību 

lēmumu pieņemšanas jomā (14327/2015). 

 

2015. gada decembrī Eiropas Komisija pieņēma dokumentu par stratēģisko 

iesaistīšanos dzimumu līdztiesības jomā 2016.-2019. gadam. Šajā darba 

programmā Eiropas Komisija no jauna apstiprina savu apņemšanos turpināt 

darbu, lai veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību. Tas nozīmē, likt uzsvaru 

dzimumu līdztiesības politikas īstenošanā uz pašreizējām piecām prioritārām 

tematiskām jomām: 

 sieviešu nodarbinātības palielināšana, vienlīdzīga sieviešu un vīriešu 

ekonomiskā neatkarība; 

 atalgojuma, ienākumu un pensiju atšķirību starp sievietēm un vīriešiem 

samazināšana, tādējādi apkarojot nabadzību sieviešu vidū; 

 sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšana lēmumu pieņemšanas jomā; 

 pret sievietēm vērstās vardarbības apkarošana, cietušo aizsardzība un 

atbalsts; 

 dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšana visā pasaulē. 

 

                                                                                                                                                                      

īstenoto pielāgošanas politiku. Skatīt: BETTIO, Francesca un citi (2013), 

Ekonomiskās krīzes ietekme uz sieviešu un vīriešu situāciju un uz dzimumu 

līdztiesības politiku. -> http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/documents/130410_crisis_report_en.pdf 
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Pēc sociālās un dzimumu līdztiesības politikas lēnas attīstības perioda 2016. gadā 

Eiropas Komisija uzsāka Eiropas Sociālo tiesību pīlāru, kas tika apstiprināts 

2017. gadā. Pīlārā ir noteikti vairāki pamatprincipi un pamattiesības, lai 

atbalstītu taisnīgu un labi funkcionējošo darba tirgu un labklājības sistēmas. 

Pīlārs ietver sevī arī svarīgus elementus, kuri vairākkārt atkārto jau noteiktos 

principus:  

 

 vienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem un vienlīdzīgas iespējas 

abiem dzimumiem ir jānodrošina un jāveicina visās jomās, tostarp 

attiecībā uz iesaistīšanos darba tirgū, uz nodarbinātības un karjeras 

izaugsmes noteikumiem un nosacījumiem;  

 pastāvīgs atbalsts vienādam atalgojumam par līdzvērtīgu darbu 

sievietēm un vīriešiem; 

 vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem iegūt tiesības uz pensiju. 

 

 

Eiropas Parlaments arī ir vairākkārt pieņēmis rezolūcijas ar mērķi stiprināt cīņu 

pret nabadzību un uzlabot cilvēku dzīves apstākļus. Vissvarīgākās no šīm  

rezolūcijām ir: 

 2010. gada 20. oktobra rezolūcija, kurā tiek aicināts nodrošināt 

pietiekamu minimālo ienākumu un pienācīgus algu līmeņus, atzīstot 

Eiropas Sociālo tiesību pīlārs ir principu, nevis juridiski 

saistošu pienākumu sistēma, kas garantē tiesības, it īpaši 

pašām neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām. Sākotnēji 

tas ir vērsts tikai uz Eirozonu, kas ir viens no tā lielākajiem 

ierobežojumiem. Joprojām nav skaidrs, kādā veidā tas tiks 

efektīvi ieviests praksē. 
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sieviešu nabadzības risku un vajadzību pēc ilgtspējīgām darbavietām 

visā dzīves garumā. 

 

 2011. gada 15. novembra rezolūcija par Eiropas Platformu cīņai pret 

nabadzību un sociālo atstumtību ietver sevī skaļu apgalvojumu, ka tieši 

nabadzības mazināšana ir galvenais veids, kā sasniegt ekonomisko 

izaugsmi un novērst turpmāku sociālo nevienlīdzību, tādēļ nabadzības 

un sociālās atstumtības apkarošana ir jāizvirza visu ES dalībvalstu 

politikas priekšplānā. Eiropas Parlaments pauž nožēlu par to, ka 

Eiropas Platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 

nepievērš uzmanību ar dzimumu saistītiem nabadzības un sociālās 

atstumtības aspektiem un īpaši uzsver jaunu, vecāku un migrantu 

izcelsmes sieviešu vajadzības cīņā pret nabadzību. 

 

 Jaunākais ziņojums "Ziņojums par nabadzību: dzimumu līdztiesības 

aspekts" (Eiropas Parlaments, 2016b) uzsver, ka izglītība (gan formāla, 

gan neformāla) palīdz novērst sieviešu sociālo atstumtību, nelabvēlīgus 

apstākļus un vairākas diskriminācijas formas, un ka visām izglītības 

politikām, kas tiek ieviestas, lai risinātu gan dzimumu līdztiesības, gan 

nabadzības jautājumu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš sievietēm un tām 

iedzīvotāju grupām, kuras saskaras ar diskrimināciju vairāku iemeslu dēļ 

(daudzējādu diskrimināciju). 
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 „UZŅĒMĒJDARBĪBAS APSTĀKĻI DAUDZVEIDĪBAI” („Business Case for 

Diversity”) liecina, ka no uzņēmējdarbības viedokļa daudzveidības 

pārvaldība (kad darba devēji atzīst, novērtē un iekļauj darbavietās dažāda 

vecuma, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai seksuālās 

orientācijas sievietes un vīriešus ar atšķirīgām spējām) ir izdevīga. Tāpēc 

daudzveidības pārvaldība un iekļaušanas veicināšana arvien vairāk kļūst 

par daļu no uzņēmējdarbības pasaules stratēģiskās programmas, 

reaģējot uz arvien daudzveidīgāku sabiedrību, klientu bāzi, tirgus 

struktūru un kopējo uzņēmējdarbības vidi. Eiropas Komisija ir aicinājusi 

darba devējus arvien vairāk iekļaut daudzveidības pārvaldību savās 

stratēģiskajās uzņēmējdarbības programmās, vienlaikus arī atbalstot viņu 

darbību visā Eiropas Savienībā, īstenojot vairākus pasākumus pēdējo 

gadu laikā. 

 

 MELISSA TĪKLS (Melissa Network) Grieķijā ir migrantu izcelsmes sieviešu 

organizācija, kas palīdz sievietēm-bēglēm veidot jaunu dzīvi Atēnās. Tas ir 

„patvērums”, ko vada migrantu izcelsmes sievietes, kas māca sievietēm-

bēglēm programmēšanu, grieķu sarunvalodu, kā atrast darbu un kā 

cīnīties par savām tiesībām tiesā. Šī bezpeļņas organizācija, kas tika 

atvērta 2016. gada jūlijā, ir kļuvusi par otrām mājām daudzām sievietēm 

no Tuvajiem Austrumiem un Āfrikas valstīm. Lielākā daļa no šīm 

sievietēm ir veikušas grūtu ceļojumu no Sīrijas, Afganistānas, Irānas, 

Somālijas un daudzām citām valstīm. Melissa tīkls ir pazīstams kā viena 

 

LABAS PRAKSES 
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no nedaudzajām organizācijām Atēnās, kas strādā tieši ar sievietēm-

bēglēm. 

 

 

 Tiešsaistes platforma – „APČAKARĒTĀS GRŪTNIECES” (“Pregnant, then 

Screwed”) ir droša vieta, kur jaunās māmiņas var dalīties ar stāstiem par 

diskrimināciju grūtniecības vai maternitātes dēļ un saņemt sev 

nepieciešamo atbalstu un aizsardzību. Šī platforma sniedz bezmaksas 

juridiskās konsultācijas vai iespēju pieteikties mentora palīdzībai, lai 

sievietes, kuras saskaras ar šāda veida diskrimināciju, varētu saņemt 

atbalstu ar darba tiesu (nodarbinātības tribunāla) starpniecību. 

 

 Kampaņa  „PRET DISKRIMINĀCIJU GRŪTNIECĪBAS DĒĻ” (“Against 

Pregnancy Discrimination”) ir 2017. gada martā uzsākta holandiešu 

kampaņa, kas ir vērsta uz grūtnieču diskriminācijas apkarošanu 

darbavietās. Sociālo lietu un nodarbinātības ministrija aicina darba 

devējus izturēties pret grūtniecēm tāpat, kā pret pārējiem darba 

ņēmējiem. Kampaņas mērķis ir informēt darba devējus par iespējamo 

diskrimināciju grūtniecības dēļ un norādīt uz to, ka rezultātā viņi varētu 

zaudēt talantīgas darbinieces. Šī kampaņa ir daļa no rīcības plāna 

grūtnieču diskriminācijas novēršanai, kas ietver sevī arī paziņojumus 

radioprogrammās, tiešsaistes reklāmās un sociālajos plašsaziņas 

līdzekļos, tādos kā Linkedin, Twitter un Facebook. Kampaņas laikā tiek 
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sniegti padomi par to, kā darba devēji un darbinieki varētu labi vienoties 

par šo jautājumu. 

 
 

 

 

Laba prakse / politika  – Islande 

Likumprojekts par vienlīdzīgu atalgojumu 

2017. gada aprīlī Islandes parlaments iesniedza likumprojektu, saskaņā ar 

kuru valsts un privātajiem uzņēmumiem būs jāpierāda, ka viņi piedāvā 

vienlīdzīgu atalgojumu saviem darbiniekiem - vīriešiem un sievietēm, kas 

būs pirmā šāda veida prasība pasaulē. Likumprojekts nosaka, ka noteikta 

lieluma uzņēmumiem un iestādēm (25 vai vairāk darbinieku) būs jāveic 

vienlīdzīgas darba samaksas programmu sertifikācija. Šie tiesību akti 

attieksies arī uz diskrimināciju rases, nacionālās izcelsmes, reliģijas, 

invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes dēļ. Šī 

jaunā likuma mērķis ir novērst darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un 

sievietēm (septiņu procentu apmērā), kas eksistē Islandē, valstī ar vairāk 

nekā 323 000 iedzīvotāju. 
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Laba prakse / pasākums  – Nīderlande 

Īpašas atvaļinājuma dienas aprūpes periodā 

 

Kad kādam ir jāaprūpē savs partneris, bērns vai vecāki, Nīderlande piedāvā 

daļu no problēmas risinājuma, piešķirot darba ņēmējam tiesības uz īpašām 

atvaļinājuma dienām, ko veltīt aprūpei. Tas arī ir ieguldījums ceļā uz labāku 

darba tirgu, jo tiek uzskatīts, ka darba ņēmējs, kuram nav problēmu, labāk 

pilda savus darba pienākumus. 

 
 

Laba prakse / izpratnes veicināšana  – Slovākija 

Vienlīdzīga atalgojuma diena 

 

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par nevienlīdzīgu atalgojumu, 5. aprīlis 

Slovākijā tika pasludināts par „Vienlīdzīga atalgojuma dienu”. Ar to, kā arī ar 

citiem pasākumiem, tādiem kā dzimumu līdztiesības revīzijas valsts sektora 

darba vietās, apmācības un sertifikācija attiecībā uz dzimumu līdztiesības 

revīzijām sadarbībā ar Starptautisko darba organizāciju (ILO) un kampaņa 

medijos, Slovākijas varas iestādes vēršas pret sieviešu diskrimināciju 

Slovākijas darba tirgū. 
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EAPN NOSTĀJA 

KO EAPN VAJADZĒTU DARĪT SAISTĪBĀ AR ŠO TĒMU? 

EAPN tīklam vajadzētu integrēt dzimumu līdztiesības aspektu savā 

pamatdarbībā: 

 Ciešāk pārraudzīt ar dzimumu saistītas nabadzības formas, cēloņus un 

sekas. 

 Iekļaut ar dzimumu saistītus nabadzības aspektus politiskajos 

ziņojumos un politikas analīzē. 

 Integrēt dzimumu līdztiesības perspektīvu, it īpaši pasākumos, kuros ir 

iesaistīti cilvēki, kas piedzīvo nabadzību. 

 Integrēt dzimumu līdztiesības perspektīvu atbalsta pasākumos. 

 

 

Konkrētāk, EAPN tīklam vajadzētu: 

 

 Pieprasīt Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām 

institūcijām un uzņēmumiem: 

 

1) Pārtraukt sieviešu diskrimināciju dzimuma dēļ darba tirgū un dažādās 

iestādēs, kas ir saistīta ar sievietēm piešķirto dzimuma lomu 

sabiedrībā. 

2) Palielināt sieviešu iesaistīšanos darba tirgū un sieviešu ekonomisko 

neatkarību, nodrošinot pieejamas bērnu aprūpes iestādes. 

3) Novērst darba samaksas, ienākumu un pensiju atšķirības starp 

vīriešiem un sievietēm un tādējādi cīnīties pret sieviešu nabadzību. 

4) Piemērot sankcijas pret jebkādu sieviešu diskriminācijas gadījumu. 

5) Apkarot vardarbību pret sievietēm, aizsargāt un atbalstīt no 

vardarbības cietušās sievietes. 

6) Atbalstīt maternitātes un bērnu aprūpes būtisko lomu sabiedrībā, ja 

sievietes pašas izvēlas šo lomu. 
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7) Nodrošināt izlīguma pasākumus abiem vecākiem. 

8) Veicināt vienlīdzību lēmumu pieņemšanā mājsaimniecībās. 

9) Atbalstīt mājsaimniecības, kurās ir tikai viens no vecākiem. 

10) Piemērot konkrētus nabadzības apkarošanas pasākumus konkrētām 

mazāk aizsargātām sieviešu grupām - piemēram, cilvēku 

tirdzniecības upuriem, bēgļiem un etnisko minoritāšu pārstāvjiem. 

 

 Ierosināt izmaiņas bērnu audzināšanas un izglītības sistēmā, izmantojot 

kampaņas un politisko aizstāvību, lai: 

 

1) novērstu dzimumu stereotipus; 

2) veicinātu sieviešu karjeras tradicionāli vīriešu profesionālajās jomās; 

3) veicinātu vienlīdzīgu bērnu aprūpes un mājsaimniecības pienākumu 

sadalījumu jau kopš agras bērnības; 

4) iemācītu zēniem un pusaudžiem nevardarbīgu vīrišķīgu uzvedību. 
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