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21. jūlijā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits iepazinās ar
“Riga TechGirls” mācību programmas “Iepazīsti tehnoloģijas”
dalībnieču pieredzi un pārrunāja digitālo prasmju izglītības un
karjeras iespējas. Valsts prezidents augsti novērtēja “Riga
TechGirls” iniciatīvu veicināt sieviešu digitālās prasmes un
iepazinās ar absolventu pieredzes stāstiem, kas vairojis un
motivējis viņas turpināt digitālo izaugsmi un karjeru.
 Vairākas

nevalstiskās

organizācijas

Latvijā

īsteno

motivācijas un atbalsta programmu, lai sociālās atstumtības
un diskriminācijas riskam pakļautiem cilvēkiem palīdzētu
iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā. Līdz šim programmas
ietvaros atbalstu saņēmuši vairāk nekā 2000 cilvēku.


29. jūlijā norisinājās diskusija

jauniešiem par dzimumu

līdztiesību. Šī diskusija īpaši tika paredzēta Latgales reģiona
jauniešiem, cenšoties apzināt to, kā jaunieši izprot dzimumu
līdztiesību un ar kādām līdztiesības problēmām saskaras ikdienā.
 30. jūlijā, pasaules dienas pret cilvēku tirdzniecību ietvaros,
COALESCE partnerība iepazīstināja ar ziņojumiem “Pamani
atšķirību”. Šie ziņojumi ir sieviešu, trešo valstu pilsoņu, kas
cietušas no cilvēku tirdzniecības seksuālās ekspluatācijas
nolūkā, vajadzību analīze 6 dažādās valstīs -

Kiprā, Vācijā,

Īrijā, Itālijā, Latvijā un Lietuvā. Ziņojums “Pamani atšķirību”
par situāciju Latvijā ir pieejams šeit.



IKEA īstenotās iniciatīvas “Pamani vardarbību” ietvaros ir
atjaunotas Krīzes centra “Mīlgrāvis” telpas, lai radītu drošu un
mājīgu vidi sievietēm un bērniem, kas cietuši no vardarbības
ģimenē. Nākamais remontdarbu posms Krīzes centrā “Mīlgrāvis”
ir plānots 2022. gadā.
 Jaunatnes

starptautisko

programmu

aģentūra

izsludina

atklāto projektu “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to
iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai
sabiedrībā”. Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz
25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām un
jaunieši,

kuri

iepriekš

nav

iesaistījušies

jaunatnes

organizācijās vai to aktivitātēs.


Jūlijā

#globalguytalk

iniciatīvas

ietvaros

Biedrība

“Tēvi”

organizēja pasākumu “Vīru brīvdienas”, kur dažādus fiziskos
izaicinājumus un aktivitātes pavadīja atklātas sarunas par
tēmām, kas bieži vien netiek apspriestas.
 Turpinās

Sabiedrības

integrācijas

fonda

informatīvā

kampaņa dažādības veicināšanai “Atvērtība ir vertība”, kas
šogad ir veltīta vecuma diskriminācijas mazināšanai Latvijas
sabiedrībā.

EIROPĀ


15.jūlijā

Eiropas

Dzimumu

līdztiesības

institūts

nāca klajā ar ziņojumu “Augšupejoša konverģence dzimumu
līdztiesībā: cik līdztiesīga ir Savienība?”. Ziņojumā tiek
analizēti dzimumu līdztiesības konverģences modeļi, ņemot vērā
Dzimumu līdztiesības indeksa rādītājus periodā no 2010. līdz
2018. gadam.
 7. jūlijā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts informēja, ka ar
dzimumu

saistīta

vardarbība

Eiropas

Savienībai

gadā

izmaksā 366 miljardus eiro. Vardarbība pret sievietēm veido
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79% no šīm izmaksām. Pētījuma pilnā versija būs pieejama š.g.
augustā.



6. jūlijā Eiropas Parlaments pieņēma pagaidu regulējumu, kas
ļaus interneta pakalpojumu sniedzējiem turpināt brīvprātīgi
apkarot

pret

bērniem

vērstas

seksuālas

vardarbības

atspoguļošanu tiešsaistē.

 Londonā norisinājās Globālais izglītības samits, kur Eiropas
Savienība un tās dalībvalstis apņēmās sniegt ieguldījumu 1,7
miljardu eiro apmērā Globālajā partnerībā izglītībai. Ieguvēji no
šī ieguldījuma būs vairāk nekā miljards meiteņu un zēnu līdz
pat 90 valstīs un teritorijās. ES atbalsts izglītībai ir vērsts uz
kvalitātes, vienlīdzības un taisnīguma nodrošināšanu, veicinot
arī

ieguldījumus

līdztiesībā,

jo

īpaši

meiteņu

izglītības

veicināšanai un digitālo inovāciju potenciāla izmantošanai.

PASAULĒ


2. jūlijā Parīzē noslēdzās ANO rīkotais Dzimumu līdztiesības
forums. Gandrīz 40 miljardi ASV dolāru foruma laikā tika apsolīti
jauniem ieguldījumiem dzimumu līdztiesības veicināšanai, kā arī
tika diskutēts par ambicioziem politikas plāniem gan no valdību
puses, gan no pilsoniskās sabiedrības puses, lai palīdzētu īstenot
globālu rīcības plānu nākamajiem pieciem gadiem dzimumu
līdztiesības jomā, kas palīdzētu sasniegt patiesu vienlīdzību līdz
2026. gadam.


Olimpiskā komiteja Tokijas olimpiskās spēles izcēla kā
pirmās,

kas

sasniegušas

faktiski

pilnīgu

dzimuma

līdztiesību – 49% sportistu Tokijas olimpiskajās spēlēs ir
sievietes.

Komiteja

arī

ierosināja

karogu

atklāšanas

ceremonijā pirmo reizi karogu nest vienam vīrietim un vienai
sievietei. Pieņemti arī vairāki praktiski lēmumi, kas balstīti
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ilgtermiņa stratēģijā ar nosaukumu “Dzimuma līdztiesības
pārskatīšanas projekts”.
 Ekonomiskās
publicējusi

sadarbības
jaunu

un

pētījumu

attīstības

organizācija

“Mājsaimniecības

jūlijā

ir

pakalpojumu

izcelšana no ēnas: ar aprūpi nesaistīta darba formalizēšana mājās”.
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