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LATVIJĀ
➢

Līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programma nākotnes līderēm
“Future Heroes”. Sešu mēnešu garumā līdz 2021.gada aprīlim, 50 jaunietes no
dažādiem Latvijas reģioniem piedalīsies 10 darbnīcās, lai, praktiski darbojoties un
sevi pilnveidojot, rastu iedvesmu jaunām idejām, kas pieredzējušu mentoru vadībā
rezultētos veiksmīgā sociālā vai biznesa projektā savā kopienā.
➢

➢

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls 13.janvārī Saeimā
iesniedza vairāk nekā 12 000 cilvēku parakstītu iniciatīvu par valsts finansētām
rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm.
➢

➢

Ikvienam, kurš ir pieredzējis vardarbību, ir iespēja dalīties ar savu
pieredzes stāstu vietnē vardarbibasarhivs.lv. Iesniegtie stāsti tiks
saglabāti publiski nepieejamā kolekcijā, kas veidota ar mērķi dokumentēt
vardarbības vēsturi Latvijā. Ideja arhīva izveidei radās sabiedrisko
mediju organizētā maratona "Dod pieci!" laikā, kad pirmo reizi tik lielā
skaitā cilvēki atklāti dalījās savā pieredzē ar pieredzēto vardarbību un
tās radītajām sekām.

27.-28.janvārī Forums Celies sadarbībā ar White Ribbon Canada organizēja
apmācības par vīriešu iesaisti dzimumu līdztiesības un veselīgas vīrišķības
veicināšanā un uz dzimumu balstītas vardarbības novēršanā mājās, skolās, darba
vietās un kopienā.
➢

➢

Latvijas ārpolitikas institūts nācis klajā ar publikāciju “Sievietes
Latvijas
ārpolitikā”.
Publikācijā
apkopotas
plašas,
detalizēti
dokumentētas un pārliecinoši argumentētas analīzes par Latvijas sieviešu
politisko darbību ārlietās un drošības jautājumos kopš 20. gadsimta
deviņdesmito gadu sākuma.

“Riga TechGirls” sadarbībā ar mentoringa un apmācību programmu
Lietuvā “Women Go Tech” un “Google.org” 2021.gada janvārī
uzsākusi sešu mēnešu tiešsaistes mentoru programmu. Tās ietvaros 260
dalībniecēm no Latvijas būs iespēja apgūt padziļinātas zināšanas
informācijas tehnoloģiju nozarē.

Lai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un ar to saistīto ierobežojumu laikā
palīdzētu atbildēt uz jauniešu aktuāliem jautājumiem par seksuālo un

reproduktīvo veselību, biedrība “Papardes zieds” piedāvā izglītojošus video un
tiešsaistes nodarbības. Tāpat, lai sniegtu pusaudžiem nepieciešamo
psiholoģisko atbalstu, kā arī uzlabotu zināšanas par dažādu psihoemocionālu
izaicinājumu risināšanas iespējām, biedrība “Papardes zieds” piedāvā psihiskās
veselības atbalsta grupas.
➢

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 2021. gada 13. janvārī
izveidoja darba grupu “Vardarbības riska mazināšana ģimenē”, lai
izstrādātu koordinētu pieeju preventīvu pasākumu nodrošināšanai un
vardarbības riska mazināšanai ģimenē.

EIROPĀ
➢

26.janvārī zvērestu nodeva jaunā Igaunijas valdība. Pirmo reizi Igaunijā premjera
amatu ieņems sieviete. Septiņas no 15 valdības locekļiem būs sievietes.
➢

➢

2021.gadā Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības indeksā īpaša uzmanība tiks
pievērsta veselībai - gan garīgās, gan seksuālās un reproduktīvās veselības
jautājumiem no dzimumu līdztiesības aspekta. Īpaša uzmanība tiks pievērsta
problēmām, ar kurām sievietes un vīrieši saskaras pandēmijas laikā, dzimumu
nelīdztiesībai un politikas pasākumiem, kādi tiek īstenoti situācijas uzlabošanai.
➢

➢

Eurostat publicējis interaktīvu publikāciju par sieviešu un vīriešu
ikdienu un izaicinājumiem 2020.gadā.

Vācijas valdība 2021.gada sākumā apstiprināja likumu, kas paredz
stingrākas prasības biržā kotētajiem uzņēmumiem, lai veicinātu sieviešu
lielāku pārstāvniecību ne tikai uzņēmumu padomēs, bet arī uzņēmumu
valdēs. Likums vēl jāpieņem Vācijas parlamentam.

Eiropas Parlaments iepazīstina ar plāniem dzimumu līdztiesības veicināšanai.
➢

The Brussels Binder sagatavojis praktiskus padomus/rekomendācijas
kā uzlabot dzimumu līdzsvarotu pārstāvniecību dažādos pasākumos un
veidotu iekļaujošākus medijus u.c

AKTUĀLI
✓ Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.2023.gadam projekts nodots publiskajai apspriešanai.
✓ Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts aicina darbā pētnieku analītiķi.
✓ ANO Sieviešu tiesību veicināšanas institūcijas organizē komiksu konkursu
“Generation Equality – Picture it!”. Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā
no 18-28 gadiem. Pirmo trīs vietu ieguvējiem paredzētas naudas balvas.

