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Dzimumu līdztiesība



Līdztiesība starp vīriešiem
un sievietēm ir
fundamentāls demokrātijas
princips. Tomēr faktiski 
dzimumu diskriminācija 
turpina pastāvēt. Tādējādi
sievietes vairāk nekā vīrieši
cieš no bezdarba, viņas
biežāk strādā pagaidu 
darbus un veido lielāko
daļu no nepilnu darba
dienu strādājošajiem.



Eiropas Savienība
�

Līdztiesība kā pamatprincips

ES bija galvenais virzītājspēks pirms noslēdzošās
deklarācijas pieņemšanas lielākajā konferencē par
vienādām iespējām Pekinā 1995. gadā. Konferences
rezultāti akcentēja sieviešu tiesības, ar seksualitāti
saistītās tiesības, sieviešu ekonomiskās neatkarības
svarīgumu, līdzsvarotu vīriešu un sieviešu piedalīšanos
lēmumu pieņemšanas procesā un līdztiesības integrāciju
ikvienā politikas sfērā.

ES likumdošanas pamatprincipi ir:

• Vienāda samaksa sievietēm un vīriešiem, saglabājot
principu „vienāda samaksa par vienādu darbu”;

• Vienāda attieksme, akcentējot nodarbinātību,
arodapmācību, darba apstākļus, ar mērķi izskaust tiešu
un netiešu diskrimināciju;

• Vienāda attieksme pret pašnodarbinātajiem vīriešiem
un sievietēm;

• Uzlabot veselību un drošību strādniecēm, kuras ir
stāvoklī vai nesen dzemdējušas;

• Salīdzināt ģimenes un darba dzīvi (vecāku
aizbraukšana).



Eiropas sociāldemokrāti
�

Vienādas iespējas nozīmē
līdztiesību

Katram ES pilsonim – gan sievietei, gan vīrietim ir
vienādas tiesības. Tas ir ierakstīts Amsterdamas Līgumā,
kas ietver virkni mehānismu Eiropas dzimumu
līdztiesības politikas radīšanai.

Eiropas sociāldemokrāti uzskata, ka ikvienai sievietei
vajadzētu pilnībā piedalīties profesionālajā darbā un
vajadzētu būt nodrošinātai ar iespēju strādāt jebkurā
profesijā un saņemt jebkura līmeņa apmācību.

Eiropas sociāldemokrāti atbalsta vienādu iespēju
vīriešiem un sievietēm integrācijai visās nodarbinātības
politikas sfērās.

Katrai sievietei Eiropas Savienībā, kura ir iesaistīta
politiskās vai sociālās lēmumu pieņemšanas struktūrās,
ir jānodrošina iespēja visiem atbildības līmeņiem –
lokālajam, reģionālajam, nacionālajam un Eiropas.
Līdzvērtīga sieviešu iesaistīšanās ir garantija atbilstošai
demokrātijas funkcionēšanai. Līdzīgi sieviešu
pārstāvniecība politikā ir ne tikai tiesības, bet arī līdzeklis
sociālajam progresam. 

Partejiskā līmenī Eiropas sociāldemokrāti aicina veidot
līdzsvaru starp vīriešiem un sievietēm vēlēšanu kandidātu
sarakstos, integrēt ar dzimumu līdztiesību saistītos
jautājumus politisko partiju programmās, atkārtoti līdzs-
varot sieviešu un vīriešu skaitu ES institūcijās.



Nākotnes ieguvumi
�

Līdztiesība starp sievietēm un
vīriešiem plašākā Eiropā

ES likumdošana par dzimumu līdztiesību ir obligāts kritē-
rijs dalībvalstīm. Tā ir būtiska cilvēktiesību jautājuma daļa
un priekšnoteikums institucionālai attīstībai.

Paplašināšanās procesā Eiropas Parlaments aicināja
finansiāli atbalstīt topošās dalībvalstis pilnīgai statistisko
procedūru un metodoloģiju saskaņošanai ar ES standar-
tiem. Mērķis ir attīstīt un izplatīt dzimumu segregāciju aiz-
liedzošu statistiku, kas atbilstu tai, kuru lieto ES, lai atvie-
glotu problēmu apzināšanu un veicinātu salīdzināšanu,
kā arī, lai novērotu vienlīdzības situāciju.



PES group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Eiropas Sociāldemokrātiskās Partijas 
Parlamentārā Grupa, 
Eiropas Parlaments, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Lai uzzinātu vairāk par to, ko Eiropas
sociāldemokrāti dara dzimumu līdztiesības sfērā,
apmeklējiet sekojošas mājas lapas:
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LV

http://www.lsdsp.lv


