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Š.g. 17. augusta Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts
Labklājības

ministrijas

sociālajiem

partneriem

sadarbībā
un

ar

nozaru

nevalstiskajām

ministrijām,
organizācijām

izstrādātais Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un
iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam.
 Š.g. 20.-21. augustā norisinājās sarunu festivāls “Lampa”, kurā
20. augustā divās diskusijās tika aktualizēts jautājums par
darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem –
diskusija “Vīrietis mācās. Rūpes” un “Tēvi un bērna
kopšanas atvaļinājums vai dienests?”. Diskusijas organizēja
biedrība ģimenes atbalstam “Tēvi” sadarbībā ar Labklājības
ministriju.
 Turpmāk

policijai

būs

tiesības

nošķirt

varmāku

bez

aizsargājamās personas iesnieguma – 10. augustā Ministru
kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus
likumā “Par policiju”. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimai.
 Centrālā statistikas pārvalde no 16. – 29. augustam organizē
tiešsaistes aptauju par personisko drošību un saskarsmi ar
nevēlamu rīcību darbavietā, sabiedrībā, partnerattiecībās,
ģimenē un bērnībā. Dalība šajā aptaujā palīdzēs noskaidrot
vardarbības patieso izplatību Latvijā, kā arī palīdzēs radīt
izpratni par vardarbības veidiem un nepieciešamajiem atbalsta
mehānismiem vardarbības mazināšanai Latvijā. No 30. augusta
tiks uzsāktas telefonintervijas.

 Literatūras interneta žurnāla “Punctum” rīkotā festivāla laikā
18. augustā galerijā “Smiļka” notika dzejas un dokumentālu stāstu
lasījumi “Vardarbības kalendārs”, kuros satikās latviešu literāti un
projekta “Lietisko pierādījumu muzejs” dalībnieces – “Lietisko
pierādījumu muzejs” ir dokumentāls, performatīvs darbs, kura
uzmanības centrā ir vardarbība ģimenē. Projekts ir tapis kopā ar
sievietēm, kuras nodeva muzejam savus vardarbības pieredzes
stāstus.
 Š.g. 5. augustā norisinājās Baltijas Dažādības biznesa
forums, kura fokusā bija tādi jautājumi kā dažādības vadība
Covid-19 pandēmijas laikā, korporatīvā atbildība un dažādība,
dažādības un iekļaušanas politika, kā arī neiecietības patiesā
cena. Pasākuma ietvaros darba devēji dalījās ar saviem
iedvesmas stāstiem.
 Augustā Centrālā statistikas pārvalde ir nākusi klajā ar statistisko
datu krājumu “Bērni Latvijā 2021”, kurā ir apkopota informācija
par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli,
izglītošanu, sociālo aizsardzību, informācijas tehnoloģiju lietošanu,
vardarbību pret bērniem, kā arī par bērniem konfliktā ar likumu.
 Portāls "Apollo.lv" sāk projektu "Upura cīņa", kas dod balsi
tiem, kuri ir pieredzējuši seksuālu vardarbību savas dzīves
laikā. Sarunās ar cietušajiem un speciālistiem, tiek izgaismotas
problēmas un lauztas stigmas, kas valda par un ap šo vēl
aizvien neērto tēmu - seksuālā vardarbība. Aicinām iepazīties
ar biedrības “Papardes zieds” valdes priekšsēdētajas Ivetas
Ķelles

interviju

par

preventīvu

seksuālās

vardarbības

novēršanu, kā arī ar interviju ar centra “Dardedze” psiholoģi
Līgu Rēdlihu par seksuālo vardarbību pret bērniem.
 No š.g 1. augusta līdz š.g. 31. decembrim biedrība “Papardes zieds”
īstenos tiešsaistes grupu nodarbības par psihisko veselību, kā arī
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nodrošinās psihologa konsultācijas Latgales jauniešiem vecumā no
13 līdz 25 gadiem. Savukārt, projekta “YouthSpectactors” ietvarā
“Papardes

zieds”

piedāvā

izglītojošo

spēli

“Uz

priekšu!

Līdztiesība!”, kas ir piemērota bērnu un jauniešu vasaras
nometnēm un citiem pasākumiem. Tā ir interaktīva spēle, kas
veicina izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem.
 Latvijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar starptautisko nevalstisko
organizāciju “Un Ponte Per” (“Tilts uz”) uzsākusi jaunu palīdzības
projektu Sīrijas ziemeļos, Rakas reģionā, veicinot izglītības
pieejamību sievietēm un meitenēm.
 Latvijā tapis sieviešu tiesībām veltīts oriģinālmūzikls
“Balss no beletāžas”. Mūzikls savu pirmizrādi piedzīvoja š.g.
24. augustā. Mūzikla ietvaros caur dažādu laikmetu sieviešu
pieredzi, izrādes autores ar skatītājiem veido dialogu par
dzimumu līdztiesību un sabiedrībā valdošajiem stereotipiem.
 AKTUĀLI!!! Š.g. 10. septembrī norisināsies biedrības “Tēvi” rīkota
konference “Tēvi. Attiecības”. Konferenci ir iespējams vērot
klātienē, kā arī sekot tai līdzi tiešsaistē.

EIROPĀ
 Reaģējot uz straujo notikumu attīstību Afganistānā, Eiropas
Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas
priekšsēdētaja Evelīna Regnere norādīja, ka “mēs nedrīkstam
pievērt acis uz humāno krīzi, kas īpaši skars sievietes un meitenes
Afganistānā. Visām turpmākajām sarunām ir jāgarantē afgāņu
sieviešu un meiteņu drošība un labklājība.”

 Š.g. 7. septembrī norisināsies vebinārs par dzimumu
līdztiesības iekļaušanu pirmsskolas izglītībā un aprūpē,
ņemot vērā Ziemeļvalstu pieredzi. Pasākumam ir iespējams
reģistrēties līdz š.g. 5. septembrim.
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PASAULĒ
 Sieviešu kustībai Ugandā ir izdevies panākt būtisku likumu
grozījumu pieņemšanu parlamentā. Tika pieņemti grozījumi
likumā par mantojuma tiesībām, jo likums mantojuma un zemes
īpašumtiesību gadījumos deva priekšroku vīriešiem. Papildus tika
grozīts arī nodarbinātības likums, norādot, ka visiem darba devējiem
ir jāievieš pasākumi, lai novērstu seksuālu uzmākšanos darba vietā
un aizliegtu ļaunprātīgu izmantošanu, uzmākšanos vai vardarbību
pret darbiniekiem.

 Turpmāk ANO dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju
veicināšanas

organizāciju

vadīs

ANO

ģenerālsekretāra

Antoniu Guterreša vietniece Pramila Patenu.
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