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Komisijai 
Reglamenta 128. pants 

João Pimenta Lopes 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā 

Temats: Negatīva reakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 

Pēdējā laikā pasaulē ir vērojamas tendences, kas norāda uz aizvien negatīvāku reakciju pret sieviešu 
tiesībām un dzimumu līdztiesību. Sieviešu diskriminācijas palielināšanās un viņu izstumšana ir 
nelabvēlīgi ietekmējušas darba, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības. Nabadzība un bezdarba 
līmenis ir augstāks sieviešu vidū, un joprojām pastāv uztraucošas vīriešu un sieviešu darba samaksas 
un pensijas atšķirības. 

Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības indekss uzrāda pastāvīgu nevienlīdzību, un 2005.–
2015. gadā panākts vien minimāls progress. Papildus aizvien izplatītākajam nevienlīdzības 
noliegumam dalībvalstīs ir bijuši vairāki mēģinājumi un centieni ierobežot sieviešu tiesības lemt par 
savu ķermeni, kā arī ierobežot viņu dzīvi atbilstoši konservatīvākai lomai. Daži tīkli ir jo īpaši izvērsuši 
kampaņas pret sieviešu seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, tai pašā laikā veicinot LGBTI 
personu diskrimināciju un pret viņiem vērstu vardarbību, kam dažās dalībvalstīs bijušas reāli izjūtamas 
sekas. Tikušas apturētas izglītības reformas, negatīvi ietekmēta dzimumu līdztiesība, dzimtes studijas 
un vispusīga seksuālā izglītība, kavējot kaitīgu stereotipu apkarošanu jau no agrīna vecuma.  

Pret sievietēm vērstas vardarbības novēršana un apkarošana joprojām ir aktuāls jautājums lielākajā 
daļā dalībvalstu, un Stambulas konvencijas ratifikācija un īstenošana nav pabeigta vai arī pastāv risks, 
ka panāktais tiks zaudēts. Sociālajā un digitālajā vidē parādās jauni vai intensīvāki vardarbības veidi: 
seksisma naida runa, mizogīnija un tiešsaistes vardarbība. Dažās dalībvalstīs sieviešu tiesību 
organizācijām ir grūtības piekļūt finansējumam ierobežojošu kritēriju un administratīvā sloga dēļ, 
vienlaikus saskaroties ar uzmācīgāku naidīgu vidi. Diemžēl vairs nepietiek tikai atzīt šīs biedējošās 
negatīvās tendences esamību. 

Kāda veida pasākumus īsteno Komisija, lai cīnītos ar negatīvās reakcijas pieaugumu? Vai Komisija 
cenšas apzināt galvenos negatīvās reakcijas cēloņus ES līmenī? Ņemot vērā pierādījumus un 
negatīvās reakcijas izplatību dalībvalstīs, vai Komisija plāno izstrādāt stratēģiju, lai to apkarotu un 
kopumā stiprinātu dzimumu līdztiesības un dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas veicināšanu? 
Kāda nostāja ir pieņemta ES Rīcības plānā par dzimumu līdztiesību 2016.–2020. gadam? Kā tā 
sadarbojas ar vietēja līmeņa sieviešu kustībām, kuru stāvoklis bieži ir apdraudēts? 
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