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Satversmes tiesa 4. jūnijā pieņēma spriedumu lietā “Par Eiropas Padomes
2011. gada 11. maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 3. panta “c” punkta, 4. panta
3. punkta un 12. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes
ievadam, 1., 99. un 110. pantam, 4. panta 4. punkta atbilstību Latvijas
Republikas

Satversmes

91. pantam

un

14. panta

atbilstību

Latvijas

Republikas Satversmes 112. pantam”.
 3. jūnijā, Sabiedrības integrācijas fonds svinīgā ceremonijā atklāja jaunu
iniciatīvu “Ģimenei draudzīga darbavieta”, kuras mērķis ir godināt
ģimenēm draudzīgākos darba devējus, kā arī veicināt darba vides
attīstību Latvijā. Atklāšanas ceremonijā statusu “Ģimenei draudzīga
darbavieta” kā pirmie saņēma 50 darba devēji, kas apliecinājuši rūpes
par savu darbinieku labbūtību un sekmējuši darbinieku ģimenes un
darba dzīves saskaņošanu.


5. jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas. Starp deputātu kandidātiem 3354
(61,6 %) bija vīrieši un 2094 (38,4 %) sieviešu, ievēlēti ir 466 (70,2 %) vīrieši
un 198 (29,8 %) sievietes.
 Godinot

diplomāti

Ainu

Nagobads-Ābols

un

viņas

ieguldījumu

atjaunotajā Latvijas valstī, 9. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
atklāta viņas simtgadei veltītā izstāde “Gadsimta latviete”.


Tiesībsarga birojs 16. jūnijā organizēja tiešsaistes diskusiju par dzimumu
stereotipiem un seksismu reklāmās. Nozares profesionāļi, politikas veidotāji,
nevalstisko organizāciju un cilvēktiesību eksperti diskutēja par to, kur
vērsties, ja pamanām šādas reklāmas? Vai esošais tiesiskais regulējums ļauj

reaģēt uz šāda veida reklāmām? Vai tiesiskajā regulējumā būtu nepieciešamas
veikt kādas izmaiņas?
 17. jūnijā Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku jau
septīto reizi aicināja uz "Sarunām par Latviju". Šoreiz saruna par “Cilvēka
cieņu un tautas ilgtspēju".


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2. daļas
komandai pievienojusies pirmā ugunsdzēsēja glābēja – sieviete pēdējo 10 gadu
laikā.
 Centrs

“Marta”

sagatavojis

informatīvu

materiālu

ar

praktiskiem

ieteikumiem, kā rīkoties dažādās vardarbības situācijās.

EIROPĀ


15. jūnijā L`ORÉAL Baltic sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un
UNESCO Nacionālajām komisijām prestižās Sievietēm zinātnē programmas
ietvaros apbalvoja septiņas talantīgas Baltijas valstu zinātnieces.


Igaunijas ev.lut. Baznīcas mācītāja Anna Burgharde 19.jūnijā ievēlēta
par Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretāri. Viņa būs pirmā
sieviete šajā augstajā amatā un pirmā pārstāve no Austrumeiropas.



24. jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā mudina dalībvalstis
aizsargāt un uzlabot sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības.


Čehijas parlamenta deputāti nobalsojuši par izmaiņām likumā, kas
sievietēm pavērs iespēju lietot uzvārdu bez tradicionālās galotnes “-ova”.



Eiropas Komisija publicējusi ziņojumu par dzimumu līdztiesības veicināšanu
kultūras un radošajās nozarēs. Eiropas Savienības dalībvalstis darba plānā
kultūrai 2019. -2022. gadam pirmo reizi par vienu no prioritātēm noteica
dzimumu līdztiesību.


Eiropas Savienības Nodarbinātības,
patērētāju

lietu

ministru

padome

sociālās politikas, veselības un
14.jūnijā

pieņēma

Padomes
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secinājumus par COVID-19 sociālekonomisko ietekmi uz dzimumu
līdztiesību.

PASAULĒ


UNESCO 2005. gada Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības
aizsardzību un veicināšanu konferences 8. sesijā (1. līdz 4. jūnijā) prezentēja
ziņojumu “Dzimums un radošums”. Ziņojumā aprakstīti konkrēti pasākumi,
ko var īstenot dzimumu līdztiesības nodrošināšanai kultūras nozarē, jo īpaši,
reaģējot uz jaunajām problēmām, ko rada COVID-19 krīze.


Indijā autobuss tiek pārveidots par mobilo vannas istabu sievietēm, radot
drošu vidi sievietēm, bez maksas pieejamām sanitārajām precēm,
telefona uzlādes iespējām un internetu bez maksas.
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