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PRIEKŠVĀRDS

2008. gadā Eiropas Parlaments bija viena no pirmajām starptautiskajām organizācijām,
kas apstiprināja savus norādījumus dzimumneitrālas valodas lietošanai. Priecājos, ka pa
šo laiku līdzīgus norādījumus izstrādājušas daudzas citas iestādes un organizācijas. Lai
atzīmētu pirmo norādījumu desmitgadi un lai atspoguļotu notikušās pārmaiņas valodās
un sabiedrībā, Augsta līmeņa darba grupa dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos
lūdza Parlamenta dienestus papildināt dzimumneitrālas valodas lietošanas norādījumus,
kuros iekļauti praktiski padomi visām oficiālajām valodām par to, kā lietot
dzimumtaisnīgu un dzimumiekļaujošu valodu.

Augsta līmeņa darba grupas vārdā vēlos paust gandarījumu par papildinātajiem
dzimumneitrālas valodas lietošanas norādījumiem, kas tapuši, sadarbojoties
attiecīgajiem lingvistiskajiem un administratīvajiem dienestiem.

Eiropas Parlaments vairāk nekā jebkad līdz šim ir apņēmības pilns rakstiskajā un
mutiskajā saziņā lietot dzimumneitrālu valodu. Es aicinu attiecīgos dienestus informēt
savus darbiniekus par šiem papildinātajiem norādījumiem un to, cik svarīgi tos ņemt vērā
Parlamenta publikācijās un saziņā.

Dimitris Papadimulis,
priekšsēdētāja vietnieks,
Augsta līmeņa darba grupas dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos
priekšsēdētājs

© Eiropas Parlaments (2018)
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KAS IR DZIMUMNEITRĀLA VALODA?

Dzimumneitrālas jeb dzimumiekļaujošas valodas lietošana nav tikai politkorektuma jautājums.
Valoda spēcīgi atspoguļo un ietekmē attieksmi, uzvedību un uztveri.

Jau kopš 20. gs. 80. gadiem tiek mēģināts ieviest dzimumneitrālu, dzimumtaisnīgu un
dzimumnediskriminējošu valodas lietojumu, lai attieksme pret dzimumiem būtu līdzvērtīga, lai
neviens dzimums nebūtu priviliģētā lomā un lai neturpinātos ar dzimumu saistīti aizspriedumi.

Šai nolūkā pēdējo desmit gadu laikā gan starptautiskā, gan valstu līmenī ir izstrādātas un tiek
piemērotas daudzas vadlīnijas. Starptautiskās organizācijas un Eiropas iestādes (piemēram,
Apvienoto Nāciju Organizācija, Pasaules Veselības organizācija, Starptautiskā Darba organizācija,
Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija), dažādas profesionālās asociācijas, augstskolas, lielākās
ziņu aģentūras un izdevēji ir izstrādājuši savas dzimumneitrālas valodas vadlīnijas, kas ir vai nu
atsevišķi dokumenti, vai arī dokumentu noformēšanas rokasgrāmatās iekļauti īpaši norādījumi.
Eiropas Savienībā arī daudzās dalībvalstīs ir diskutēts par valodas politiku un dažādos līmeņos
ierosinātas šādas pamatnostādnes.

Dzimumneitrāla valoda ir vispārējs termins, ar ko apzīmē
dzimumnediskriminējošu, dzimumumiekļaujošu un dzimumtaisnīgu
valodu. Dzimumneitrālas valodas lietošanas mērķis ir izvairīties no tādiem
vārdiem, kurus var uztvert kā aizspriedumainus, diskriminējošus vai
pazemojošus un kuri ļauj noprast, ka viens dzimums vai sociālā dzimte ir
uzskatāms par normu. Dzimumtaisnīgas un dzimumiekļaujošas valodas
lietošana palīdz arī mazināt dzimumu stereotipus un veicina pārmaiņas
sabiedrībā un dzimumu līdztiesību.
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DZIMUMNEITRĀLA VALODA
EIROPAS PARLAMENTĀ

1. VISPĀRĪGAIS KONTEKSTS

Dzimumu līdztiesības un dzimumnediskriminēšanas principi ir stingri nostiprināti Līgumos un
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Eiropas Parlaments daudzkārt paudis savu atbalstu šiem
principiem. Tam vajadzētu atspoguļoties valodā, kāda tiek lietota Parlamentā.

Tāpēc šo vadlīniju mērķis ir panākt, lai Parlamenta dokumentos un paziņojumos visās oficiālajās
valodās tiktu lietota cik vien iespējams dzimumnediskriminējoša un dzimumiekļaujoša valoda.

Šo pamatnostādņu mērķis nav ierobežot autorus Eiropas Parlamentā un uzspiest viņiem kādus
noteikumus, bet drīzāk pamudināt administratīvos dienestus, gan rakstot, gan tulkojot mutiski un
rakstiski, pievērst pienācīgu uzmanību dzimumsensitīviem valodas aspektiem.

Protams, jāuzsver, ka tulkotājiem ir prasība tekstus tulkot precīzi un tā, lai tulkojums atbilstu
oriģinālam. Ja dokumenta sagatavotājs ar nolūku izmanto dzimumu norādošu valodu, tam
jāatspoguļojas arī tulkojumā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tie, kas raksta tekstus Parlamentā, būtu labi
informēti par dzimumneitrālas valodas principiem.

Kas attiecas uz mutisko tulkošanu, Parlamenta dienesti ir apņēmības pilni lietot dzimumneitrālu
valodu un ievērot tādus principus kā nediskriminēšana, atzīšana un līdztiesība. Līdz ar to šīs
pamatnostādnes ir brīvi pieejamas tiešsaistē, un tulki tās izmanto, gatavojoties sanāksmju
tulkošanai. Tulki pārzina savu darba valodu dzimumneitrālas valodas standartus, taču viņu darbā
pastāv zināmi ierobežojumi, piemēram, runātāji mēdz runāt ļoti ātri, jārespektē runātāja stils un
teiktā nodoms, jāizvairās no redakcionālas iejaukšanās un jāņem vērā, ka runāts teksts atšķiras no
rakstīta teksta. Tas viss dažkārt padara sarežģītu dzimumneitrālas valodas lietošanu mutiskajā
tulkojumā, jo mutiskajam tulkam nākas strādāt ātri un ļoti intensīvā režīmā.
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2. PARLAMENTA SPECIFIKA

Šīm pamatnostādnēm jāatspoguļo divas būtiskas Parlamenta darba iezīmes: pirmkārt,
daudzvalodu darba vide un, otrkārt, Parlamenta kā Eiropas likumdevējas iestādes loma.

a) Daudzvalodības aspekts

Eiropas Parlamenta daudzvalodu vidē dzimumneitrālas valodas principa ievērošana un
dzimumiekļaujošas valodas lietošana prasa izmantot dažādas stratēģijas atkarībā no
attiecīgās oficiālās valodas gramatiskās tipoloģijas.

Atkarībā no tā, kā Savienības oficiālajās valodās tiek gramatiski izteikta dzimte, ir iespējams
nošķirt trīs valodu grupas un attiecīgi izraudzīties piemērotāko stratēģiju dzimumneitrālas
valodas lietojuma nodrošināšanai.

– Valodas ar bioloģisko dzimti (piemēram, dāņu, angļu un zviedru valoda), kurās personu
apzīmējoši lietvārdi lielākoties ir dzimumneitrāli, bet personas vietniekvārdi norāda uz
konkrētu dzimumu. Vispārējā tendence šajās valodās ir pēc iespējas maz izmantot dzimumu
nosaucošus vārdus. Šajās valodās izmantotā lingvistiskā stratēģija ir neitralizēšana. Lai
izvairītos no dzimuma norādīšanas, var izmantot dzimumneitrālu izteiksmi, t. i., lietot
dzimumu nenosaucošus vārdus un atsaukties uz cilvēku kopumu (vārda chairman vietā lieto
chair vai chairperson, vārdu policeman vai policewoman vietā lieto police officer, vārda
spokesman vietā lieto spokesperson, stewardess vietā flight attendant, vārdu headmaster vai
headmistress vietā lieto director vai principal utt.). Šī dzimumneitralitātes tendence ir
novedusi pie vecāku sieviešu dzimtes formu izzušanas, un ar agrāko vīriešu dzimtes vārdu
apzīmē abus dzimumus (piemēram, aizstājot actress ar actor). Dzimumiekļaujošas valodas
lietojumu iespējams panākt, piemēram, personas vietniekvārda (he) vietā lietojot abus
personas vietniekvārdus (he or she).

– Valodas ar gramatisko dzimti (piemēram, vācu valoda, romāņu valodas un slāvu valodas),
kurās katram lietvārdam ir gramatiska dzimte un personu apzīmējoša lietvārda dzimte parasti
sakrīt ar tās personas dzimumu, ko šis lietvārds apzīmē. Tā kā no leksikas viedokļa šajās
valodās ir teju neiespējami izveidot plaši akceptētas dzimumneitrālas formas esošajiem
vārdiem, ir bijuši mēģinājumi atrast alternatīvu pieeju dzimumneitrālas administratīvās un
politiskās valodas lietošanai un izveidoti attiecīgi ieteikumi.

Feminizācija (t. i., sieviešu dzimtes vārda izvēle, ja runa ir par sievieti, vai abu dzimšu lietojums,
ja personas dzimums nav zināms) ir pieeja, ko šajās valodās izmanto aizvien biežāk, īpaši
profesionālā kontekstā, piemēram, profesiju un amatu nosaukumos. Tā kā lielākā daļa
profesiju nosaukumu (ar dažiem izņēmumiem, piemēram, medmāsa vai vecmāte, kas
tradicionāli bijušas sieviešu profesijas) sākotnēji pastāvēja tikai vīriešu dzimtē, šai aspektā
diskriminācijas sajūta bijusi īpaši izteikta. Tāpēc gandrīz visām profesijām un amatiem ir
izveidotas un tiek lietotas sieviešu dzimtes formas (Kanzlerin, présidente, sénatrice, assessora
utt.). Vairākās valodās plašu atzinību izpelnījusies visaptverošā vīriešu dzimtes lietojuma
aizstāšana ar abu dzimšu lietojumu līdztekus (piemēram, tutti i consiglieri e tutte le
consigliere).
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Tādēļ pat tiesību aktos vairs nav absolūtas prakses vīriešu dzimti lietot visaptveroši. Piemēram,
Lisabonas līguma vācu valodas redakcijā visaptverošais termins citizens atveidots arī kā
Unionsbürgerinnen un Unionsbürger.

– Valodas bez dzimtes (piemēram, igauņu, somu un ungāru valoda). Šajās valodās nedz
lietvārdiem, nedz personas vietniekvārdiem nav gramatiskās dzimtes. Šīm valodām lielākoties
nav vajadzīga īpaša stratēģija, lai tiktu panākta dzimumiekļaujošas valodas lietošana.
Izņēmums ir atsevišķi ļoti reti gadījumi, kas aplūkoti īpašās vadlīnijās šīm valodām.

b) Eiropas Parlaments kā likumdevēja iestāde

Tas, kā dzimumneitrālas valodas lietojuma princips tiek atspoguļots tekstā, ir ļoti atkarīgs
no attiecīgā teksta veida un stila.

Dokumentu sagatavotājiem jābūt uzmanīgiem un jāraugās, lai viņu izraudzītais risinājums
būtu piemērots teksta veidam un turpmākajai lietošanai kontekstos, kuros teksts tiks
izmantots, vienlaikus nodrošinot iecerēto dzimumu aptvērumu.

Piemēram, valoda, kura ir piemērota runām (Ladies and Gentlemen) vai personu tiešai uzrunai
(Dear Sir or Madam vēstules sākumā), ne vienmēr iederas oficiālajā tiesību aktu valodā, kurai
jābūt skaidrai, vienkāršai, precīzai un konsekventai, tajā nevar izmantot dzimumneitrālas
valodas risinājumus, kas var radīt neskaidrību par tekstā ietvertajiem pienākumiem
(piemēram, vīriešu un sieviešu dzimtes vietniekvārdu lietošana pamīšus vai tikai sieviešu
dzimtes lietošana vienos dokumentos, un vīriešu dzimtes — citos).

Respektējot to, ka tekstiem jābūt skaidriem, jāvairās no tāda valodas lietojuma, kas nav
dzimumiekļaujošs, piemēram, tiesību aktos, ja iespējams, jāizvairās no visaptveroša vīriešu
dzimtes lietojuma. Daudzu dalībvalstu likumdevējas iestādes jau ir pieņēmušas šādus
ieteikumus.
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PROBLĒMAS, KAS KOPĪGAS VAIRUMAM VALODU

Lai arī stratēģijas, kā izvairīties no dzimumdiskriminējošas valodas, dažādās valodās ir
atšķirīgas, lielākajai daļai valodu raksturīgas šādas kopīgas problēmas.

1. VISAPTVEROŠA VĪRIEŠU DZIMTES LIETOŠANA

Lielākajā daļā valodu ar gramatisko dzimti tradīcija paredz, ka, apzīmējot grupas, kurās ir abi
dzimumi, kā abus dzimumus aptverošu jeb visaptverošu dzimti lieto vīriešu dzimti, turpretī
sieviešu dzimti lieto, lai runātu tikai par sievietēm. Šāds vīriešu dzimtes visaptverošs vai
neitrāls lietojums bieži ticis uzskatīts par sievietes diskriminējošu.

Lielākā daļa šo valodu ir izstrādājušas savas stratēģijas, kā izvairīties no šādas visaptverošas
vīriešu dzimtes izmantošanas. Attiecīgās stratēģijas ir aprakstītas katras valodas norādījumos
šīs brošūras beigās. Jāizvairās no risinājumiem, kas samazina teksta lasāmību, piemēram,
viņš/viņa ir pieņēmis/pieņēmusi lēmumu.

Turklāt daudzās valodās idiomātiskos izteicienos jācenšas neapzīmēt jēdzienus, kas attiecas
gan uz sievietēm, gan uz vīriešiem, piemēram, jēdzienu cilvēki, ar vārdiem, kas ietver vārdu
vīrietis, piemēram, manpower, layman, man-made, statesmen, committee of wise men.
Pieaugot informētībai, šādiem izteicieniem parasti iespējams atrast dzimumneitrālu
alternatīvu.

Apvienojot dažādas stratēģijas (sk. attiecīgo valodu norādījumus), vajadzētu būt iespējai
lielākajā daļā gadījumu Parlamenta tekstos ievērot dzimumneitrālas un dzimumtaisnīgas
valodas principu.

2. PROFESIJU UN AMATU NOSAUKUMI

Kad Parlamenta tekstos runa ir par amatiem, valodās ar bioloģisko dzimti un valodās bez
dzimtes izmanto ģenēriskos terminus. Vīriešu dzimti var izmantot izņēmuma kārtā valodās ar
gramatisko dzimti (piemēram, “chaque député ne peut soutenir qu’une candidature”).

Ja personas dzimumam attiecīgajā kontekstā ir nozīme vai ja runa ir par konkrētām personām,
amata nosaukums jālieto attiecīgās amatpersonas dzimumam atbilstošajā dzimtē, jo īpaši
valodās ar gramatisko dzimti (piemēram, “la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité”). Būtu jārespektē arī pašas personas vēlme, kā viņu
uzrunāt vai pieminēt (piemēram, Madame le Président vai Madame la Présidente).

Paziņojumiem par vakancēm jābūt dzimumiekļaujošā valodā, lai iedrošinātu izsludinātajam
amatam pieteikties kā vīriešus, tā sievietes.
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3. UZRUNAS FORMAS

Dažās valodās (piemēram, franču un vācu valodā) uzrunas formas (piemēram, Madame vai
Mademoiselle, Frau vai Fräulein) sākotnēji norādīja uz sievietes ģimenes stāvokli. Gadu gaitā
tas ir mainījies, un šīs uzrunas formas vairs neatspoguļo ģimenes stāvokli. Tas tiek ievērots arī
administratīvajā dokumentācijā. Piemēram, valstīs, kurās runā franču valodā, dažādās
administratīvajās veidlapās aizvien biežāk vairs nelieto uzrunas formu Mademoiselle, izvēle ir
tikai starp Madame un Monsieur. Parlamenta dokumentos uzrunas formas Monsieur, Frau,
Ms utt. bieži vienkārši nelieto, izmanto tikai personas vārdu un uzvārdu.
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SECINĀJUMI

Parlaments ir apņēmies ievērot dzimumu līdztiesību un nepieļaut dzimumdiskrimināciju. Viens
no veidiem, kā pildīt šo apņemšanos, ir izmantot dzimumneitralitātes aspektā pārdomātu
valodu. Parlamentā ir pārstāvētas daudzas valodas un kultūras, tādēļ nav iespējams rast vienu
universālu risinājumu, kas derētu visiem, taču jācenšas atrast attiecīgajam kontekstam
vispiemērotāko risinājumu, kurā ņemti vērā attiecīgi valodas un kultūras aspekti. Praktiskie
risinājumi latviešu valodā ir atrodami šīs brošūras otrajā daļā.

Tiecoties lietot dzimumneitrālu valodu, jāņem arī vērā Eiropas Parlamenta kā likumdevēja
loma. Ne visus visnotaļ labus risinājumus ir iespējams izmantot leģislatīvos aktos, kuros
nepieciešams lietot skaidru, vienkāršu, precīzu un konsekventu valodu.

Valodas lietotāji daudz labprātāk pieņem neaizspriedumainu valodas
lietojumu, ja valoda ir dabiska un neuzbāzīga. Lai arī jācenšas atrast
neitrālus un iekļaujošus risinājumus, jāņem arī vērā Parlamenta darba
specifika, kam raksturīga daudzvalodība, un jāievēro tiesību aktu izstrādes
rokasgrāmatās iekļautie norādījumi. Šo norādījumu mērķis ir būt par
iedvesmas avotu Parlamenta administratīvajiem dienestiem.
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IETEIKUMI DZIMUMNEITRĀLAS VALODAS IETOŠANAI
LATVIEŠU VALODĀ

Latviešu valodā dzimtes lietošanu nosaka gramatikas likumi. Andrejs Veisbergs rakstā
„Pārdomas par dzimti latviešu valodā” apgalvo: „dzimtes sistēma latviešu valodā ir ļoti
izvērsta un liela mēroga izmaiņas tajā veikt, šķiet, nebūtu iespējams.”

Tā kā arī darbības vārds bieži vien (īstenības, atstāstījuma un vēlējuma izteiksmes saliktajos
laikos) dzimtē saskan ar lietvārdu, izvairīšanās no dzimtes lietošanas ļoti bieži ir gramatiski
neiespējama. Tas arī nav nepieciešams, jo latviešu valodā par politiski korektu uzskata
dzimtes lietošanu atbilstīgi personas dzimumam.

1. PROFESIJAS UN AMATU NOSAUKUMI

Gandrīz visām profesijām ir nosaukumi gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē. Dzimte jālieto
atbilstoši personas dzimumam. Piemēram:

Anna Kalniņa ir Eiropas Parlamenta deputāte. Jānis Kalniņš ir Eiropas Parlamenta deputāts.

Ir neliels skaits profesiju, kurām nav apstiprinātu sieviešu dzimtes formu, piemēram, pilsētas
mērs, tulks. Aizvien biežāk lieto vārdu „tulce”, kas gan pagaidām nav apstiprināts. Sarežģītāka
situācija var rasties ar vārdu „mērs”. Forma – Anna Zariņa, XXX pilsētas mērs – daudziem
latviešu valodas lietotājiem var nešķist pieņemama, tādēļ iespēju robežās, ja teksta veids un
struktūra to atļauj, šādos gadījumos var izlīdzēties ar plašāku amata nosaukumu, proti, XXX
pilsētas pašvaldības vadītāja.

2. DZIMTES LIETOŠANA TIESĪBU AKTOS

Latviešu valodā tiesību aktos līdz šim pieņemts izmantot vīriešu dzimti, ar ko apzīmē kopumu.
„Latviešu valodai raksturīga tendence lietot vīriešu dzimti tad, ja runa ir par jauktu grupu”
(Veisbergs, „Pārdomas par dzimti latviešu valodā”). Paralēlu formu ieviešana radītu grūti
uztveramus teikumus ar vairākām paralēlām formām teikumā.

Piemēram, „Laulātais, kas, dodoties laulībā, savu uzvārdu mainījis, ir tiesīgs arī pēc laulības
šķiršanas saukties šai uzvārdā, vai arī pēc viņa lūguma tiesa piešķir viņam pirmslaulības
uzvārdu.” (Civillikuma Pirmā daļa, 82. pants).

Ja šo teikumu pārveidotu, izmantojot paralēlās formas, tas būtu šāds:
„Laulātais(-ā), kas, dodoties laulībā, savu uzvārdu mainījis(-usi), ir tiesīgs(-a) arī pēc laulības
šķiršanas saukties šai uzvārdā, vai arī pēc viņa(-as) lūguma tiesa piešķir viņam(-ai)
pirmslaulības uzvārdu”.

Lai izvairītos no šādām sarežģītām konstrukcijām, otrajā piemērā ilustrēto paņēmienu latviešu
juridiskajā valodā izmantot nav vēlams. Dažkārt, ja teksta veids to atļauj, var izmantot neitrālu
vārdu „persona” un attiecīgi vietniekvārdu „tā”, taču šis paņēmiens nav izmantojams visos
teksta veidos un visās situācijās.
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3. UZRUNAS FORMAS

Latviešu valodā pastāv atsevišķas uzrunas formas precētiem un neprecētiem cilvēkiem (kungs,
kundze – precētiem; jaunskungs, jaunkundze – neprecētiem), taču neprecēto cilvēku uzrunas
formas ir arhaiskas un lietišķā sarakstē nav izmantojamas. Ar uzrunu „kungs” vai „kundze”
vēršas pie jebkuras pieaugušas personas neatkarīgi no civilstāvokļa, vecuma un ieņemamā
amata.

Raugoties uz latviešu valodas sociolingvistisko situāciju, līdzās dzimumneitrālas valodas
jautājumam aktuālākas šobrīd ir problēmas, kas saistītas ar strauju jaunas terminoloģijas
ienākšanu valodā, terminoloģijas saskaņošanu un jauno terminu iekļaušanu esošajā sistēmā,
kā arī latviešu valodas attīstību citvalodu ietekmē.


