Akadēmiskā diskusija
Dzimte? Dzimums? Starpdisciplīnu akadēmiskā diskusija par dzimumu
līdztiesības jēdzieniem
11.marts, 9:30 -15:00
LU Sociālo zinātņu fakultāte, J. Berlina auditorija

Lai saprastos, ir jārunā “vienā valodā”. Vienotas izpratnes veidošana par dzimumu
līdztiesības jēdzieniem ir nepieciešams, lai efektīvi īstenotu pozitīvas izmaiņas sieviešu un
vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību jomā. Taču pēdējā laika diskusijas publiskajā telpā
atklāj, ka vienota izpratne par dzimumu līdztiesības jēdzieniem nepastāv – nereti lietotie
termini tiek pārprasti un izmantoti neatbilstošā veidā, kas veicina maldinošu uzskatu un
attieksmju veidošanos, veicina aizspriedumu rašanos.
Svarīgi izprast, ka kultūra, tradīcijas, sociālais un ekonomiskais konteksts veido
indivīda priekšstatus un attieksmi par noteiktiem procesiem sabiedrībā. Līdzīgi, arī
akadēmiskajās disciplīnās izpratne par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām un
tiesībām jeb dzimumu līdztiesību un tās nozīmi, laika gaitā ir mainījusies, un mainās
joprojām. Un laikam līdzi – mainās arī šos fenomenus aprakstošie jēdzieni.
Virkne akadēmisko disciplīnu ir devušas savu pienesumu dzimumu līdztiesības un ar
to saistītās terminoloģijas attīstībā. Tādēļ šajā diskusijā dažādu disciplīnu eksperti skaidros
jēdzienu interpretāciju un skatījumu filoloģijas, lingvistikas, tiesību zinātnes, pedagoģijas,
psiholoģijas, sociālās antropoloģijas, politoloģijas un komunikācijas zinātnēs, ar mērķi
saprast – vai runājam „vienā valodā”?

Pasākuma un pirmās paneļdiskusijas moderators – Kristaps Petermanis, Dzimtes studiju
maģistrs (Centrāleiropas Universitāte), Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta
starptautisko attiecību koordinators

9:30- 10:55

Jēdzienu interpretācija un skatījums filoloģijā, lingvistikā un tiesību
zinātnē
Prof. Dr.philol. Ausma Cimdiņa, Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultāte, Latvistikas un baltistikas nodaļa

Mg.transl. Jekaterina Čelnova, Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultāte, Tulkošanas katedra

Dr.jur. Kristīne Krūma, Rīgas Juridiskā augstskolas prorektore

Prof. Dr.habil.med. Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors

11:00 – 12:30

Jēdzienu interpretācija un skatījums pedagoģijā un psiholoģijā

Paneļdiskusijas moderators: Prof.Dr.art. Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa Universitātes
Komunikācijas studijas katedra
Prof. Dr.psych. Ivars Austers, Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa
Dr.sc.admin.
Andrejs Mūrnieks, Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docents, biedrības
"Latvijas Pedagogu dome" valdes priekšsēdētājs
Asoc.Prof. Dr.paed. Linda Daniela, Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

12:30 -13:00 – pārtraukums

13:10 – 14:40

Jēdzienu interpretācija un skatījums Sociālajā antropoloģijā,
politoloģijā un komunikācijā.

Paneļdiskusijas moderators – Dr.Phil. Ivars Neiders, Rīgas Stradiņa Universitāte,
Humanitāro zinātņu katedra
Mg.Phil. Ginta Vēja, Rīgas Stradiņa Universitātes Humanitāro
zinātņu katedras lektore
Asoc. Prof. Dr.sc.pol. Iveta Reinholde, Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultāte Politikas zinātnes nodaļas vadītāja

Dr.hist. Ineta Lipša, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta
vadošā pētniece, Biznesa augstskolas „Turība” Komunikācijas
zinātņu katedras vadītāja
Mg.sc.soc. Marita Zitmane, dzimumu līdztiesības eksperte, Latvijas
Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

14:40 – 15:00
Noslēgums - Vai par dzimumu līdztiesību varam runāt vienā valodā un saprasties?

Iepriekšēja pieteikšanās uz pasākuma nav nepieciešama. Gaidīts jebkurš interesents.
Diskusiju būs iespējams vērot arī tiešsaistē http://www.lu.lv/tiesraide/1/nc/)

