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LATVIJĀ
➢

Centrālās statistikas pārvalde publicējusi datus par Latvijas iedzīvotāju
izglītības līmeni. Secināts, ka katra otrā sieviete vecumā no 25-34 gadiem
ieguvusi augstāko izglītību, savukārt 25-34 gadus vecu vīriešu vidū augstāko
izglītību ieguvis vien katrs ceturtais.
➢ 4. februārī Ministru kabinets apstiprināja Kultūras ministrijas
izstrādātās Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam.

➢

Labklājības ministrija sadarbībā ar Islandes valdības Bērnu aizsardzības
aģentūru, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, VSIA “Bērnu
klīniskā universitātes slimnīca” un Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekciju uzsākusi Eiropas Ekonomiskās zonas programmas “Starptautiskā
policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” līdzfinansētā projekta
“Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” īstenošanu. Projekta mērķis ir
pilnveidot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, nodrošinot starpdisciplināru
un starpinstitucionālu sadarbību atbalsta sniegšanā bērniem, kuri cietuši no
vardarbības vai bijuši tās liecinieki.
➢

➢

19. februārī televīzijas platforma “Tava klase” uzsāka septiņu nedēļu ilgu
sarunu ciklu “Karjeras diena,” ik piektdienu visas dienas garumā piedāvājot
neformālas sarunas par karjeras izvēli un profesiju daudzveidību skolēniem,
savukārt vecākiem - psihoterapeita vadītas ekspertu diskusijas par dažādu
problēmsituāciju risināšanu ģimenēs.
➢

➢

17. februārī Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā preses
konferencē par Latvijas kosmosa stratēģiju 2021.-2027.gadam
eksperti aicināja interesentus pieteikties darbam Eiropas Kosmosa
aģentūrā, īpaši uzrunājot sievietes un personas ar invaliditāti.
Latvijas iedzīvotājiem šāda iespēja tiek piedāvāta pirmo reizi.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jaunās zinātnieces līdz 21.martam
aicinātas pieteikties uzņēmuma “L’Oréal Baltic apbalvojumu
programmai “Sievietēm zinātnē”.

Biedrība “Centrs MARTA” saņēmusi Zviedrijas organizācijas “Child10” balvu
par darbu cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Uz balvu pretendēja 90 organizācijas
no 27 pasaules valstīm.

➢

➢

10. februārī Latvijas Radio 1 raidījums “Zināmais nezināmajā”
piedāvāja diskusiju par vienlīdzīgu tiesību un iespēju principa
nodrošināšanas izaicinājumiem pandēmijas laikā.

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, Tiesu
administrāciju, Valsts policiju un LR Prokuratūru uzsākusi Eiropas
Savienības (ES) programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā
projekta “Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un
mazinātu neiecietību Latvijā” īstenošanu.

EIROPĀ
➢ 8. februārī Eiropas Komisija (EK) uzsāka publisko apspriedi, lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām rīcībām
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē mazināšanai ES.
Publiskā apspriede norisināsies līdz š.g. 10. maijam.
➢

10.februārī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par nevienlīdzības
mazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu un vīriešu darba samaksas
atšķirībām.
➢

➢

21. februārī publicēti 2020. gada novembrī un decembrī veiktās
Eirobarometra aptaujas rezultāti. Respondentu ieskatā dzimumu
līdztiesība ir viena no trim nozīmīgākajām ES vērtībām. Latvijā
dzimumu līdztiesību kā nozīmīgu ES vērtību vērtē vien 23.0%
iedzīvotāju, kas ir gandrīz divas reizes mazāks rādītājs nekā vidēji
ES.

Eiropas Padome (EP) izsludinājusi projektu konkursu nevalstiskā sektora
iniciatīvām, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu par EP Konvencijā par
vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu
ietvertajiem atbalsta mehānismiem. Pieteikumus var iesniegt līdz 18. martam.
➢ 2. februārī tika uzsākta ES pētniecības un inovācijas programmas
“Apvārsnis Eiropa 2021-2027” īstenošana. Viens no programmas
mērķiem ir veicināt inovatīvu un iekļaujošu vidi Eiropā, īpašu
uzmanību pievēršot sieviešu iekļaušanai zinātnē un pētniecībā.

➢

EK 22. februārī apstiprināja Rīcības plānu par sinerģiju starp civilo,
aizsardzības un kosmosa rūpniecību. Rīcības plānā uzsvērta EK apņemšanās
panākt lielāku sieviešu-novatoru līdzdalību inovāciju izstrādē un īstenošanā,
kā arī nepieciešamība aktīvāk pievērsties līdztiesības un iekļaušanas
mērķiem, piemēram, digitālajai pieejamībai.
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➢

Ziemeļvalstu Dzimumu līdztiesības fonds izsludinājis projektu
konkursu iniciatīvām, kas vērstas uz dzimumu līdztiesības
veicināšanu Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Pieteikumus var
iesniegt līdz 31.martam.

PASAULĒ
➢

Reaģējot uz strauji pieaugošo pašnāvību skaitu, jo īpaši sieviešu vidū,
Japānas valdība iecēlusi vientulības ministru. Jaunā ministra un viņa
komandas uzdevums būs uzraudzīt valsts un pašvaldību nodrošinātās
psihoemocionālā atbalsta sistēmas karantīnā un pašizolācijā esošiem
iedzīvotājiem.
➢

➢

23.-25. februārī Latvijas delegācija piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas
Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komitejas sesijā, lai informētu par
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
ieviešanu Latvijā. Komiteja noslēdzošajās rekomendācijās norādījusi uz
nepieciešamību aktīvāk pievērsties sieviešu un darba samaksas atšķirības
mazināšanā.
➢

➢

23. februārī Pasaules banka publicēja pētījuma “Sievietes,
uzņēmējdarbība un tiesības 2021” rezultātus. Latvija līdzās Beļģijai,
Dānijai, Francijai, Īrijai, Islandei, Kanādai, Luksemburgai,
Portugālei un Zviedrijai saņēmusi maksimālo vērtējumu indeksā par
līdzvērtīgu ekonomisko iespēju nodrošināšanu sievietēm un
vīriešiem.

Noslēdzies Ārlietu ministrijas un starptautiskās nevalstiskās
organizācijas “Un Ponte Per” palīdzības projekts Ziemeļsīrijas Rakas
reģiona sievietēm un meitenēm.

Ziņu portāli “EuroNews” un “African News” februārī uzsākuši jaunu podkāstu
sēriju “Cry like a boy.” Podkāsta mērķis ir skaidrot aktuālos izaicinājumus,
ar kuriem saskaras mūsdienu vīrieši Āfrikā, kā arī identificēt dominējošos
stereotipus par vīriešu pienākumiem attiecībā pret sevi, ģimeni un sabiedrību.
➢

Starptautiskā darba organizācija publicējusi ziņojumu par digitālo
platformu nozīmi mūsdienu nodarbinātībā. Ziņojumā vērtēta arī
aktuālo digitālo risinājumu ietekme uz sieviešu un vīriešu
vienlīdzīgām iespējām darba tirgū.

