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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par dzimumu stereotipu izskaušanu Eiropas Savienībā
(2012/2116(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Ceturtajā pasaules sieviešu konferencē 1995. gada 15. septembrī Pekinā 
pieņemto Pekinas deklarāciju un rīcības platformu un Parlamenta 2000. gada 18. maija 
rezolūciju par Pekinā pieņemtās rīcības platformas izpildi1, 2005. gada 10. marta 
rezolūciju par Ceturtās pasaules sieviešu konferences rīcības platformas lēmumu izpildes 
kontroli (Pekina + 10)2 un 2010. gada 25. februāra rezolūciju par Pekinas rīcības 
platformas izpildes kontroli (Pekina + 15)3,

– ņemot vērā 1979. gada ANO konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu, kurā ir uzsvērtas dalībvalstu kopīgās 
vērtības, piemēram, plurālisms, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un 
sieviešu un vīriešu līdztiesība,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 19. pantu, kurā minēta cīņa 
pret diskrimināciju dzimuma dēļ,

– ņemot vērā Padomes 1998. gada 2. decembra secinājumus, kuros paredz Pekinas Rīcības 
platformas īstenošanas ikgadējā novērtēšanā ietvert kvantitātes un kvalitātes rādītājus un 
kritērijus,

– ņemot vērā ES ministru 2005. gada 4. februāra kopējo deklarāciju par dzimumu 
līdztiesību, kura pieņemta saistībā ar Pekinas Rīcības platformas 10 gadu perioda pārskatu 
un kurā cita starpā atkārtoti apstiprināts kopīgs stingrs atbalsts Pekinas deklarācijai un 
Rīcības platformai un apņemšanās tās pilnīgi un efektīvi īstenot,

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 2. un 3. jūnija secinājumus, kuros dalībvalstis un 
Komisija tiek aicinātas stiprināt institucionālos mehānismus, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību, un izveidot Pekinas Rīcības platformas īstenošanas novērtēšanas sistēmu, lai 
radītu saskanīgāku un sistemātiskāku īstenošanas gaitas uzraudzību,

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011.–2020. gads), ko 2011. gada martā 
pieņēma Eiropadomes sanāksmē4,

– ņemot vērā Komisijas „Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 2010.–2015. gadam”, kas 
tika iesniegta 2010. gada 21. septembrī, un klāt pievienoto dienestu darba dokumentu par 

                                               
1 OV C 59, 23.2.2001., 258. lpp.
2 OV C 320E, 15.12.2005., 247. lpp.
3 OV C 348E, 21.12.2010., 11. lpp.
4 Padomes 2011. gada 7. marta secinājumu pielikums.
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stratēģijas īstenošanas darbībām,1

– ņemot vērā 2008. gada 3. septembra rezolūciju par to, kā tirdzniecība un reklāma ietekmē 
sieviešu un vīriešu līdztiesību,2

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā LESD 8. pantā ir paredzēts, ka Savienība savās darbībās tiecas novērst nevienlīdzību 
starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību;

B. tā kā stereotipi joprojām pastāv visos sabiedrības līmeņos un visās vecuma grupās, 
ietekmējot to, kā mēs uztveram cits citu ar pārmērīgi vienkāršotiem pieņēmumiem, kuru 
pamatā ir sociāli izveidotas normas, prakse un uzskati, ko bieži nosaka un sekmē 
kulturālie un reliģiskie aspekti un kas atspoguļo pamatā esošos varas sadalījuma principus, 
un tā kā jāsamazina visi tiešie un netiešie dzimumu diskriminācijas veidi, lai garantētu 
sievietēm tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un mainītu kulturāli izveidojušos izpratni, ka 
sievietes ir daudzējādā ziņā pasīvākas vai sīkākas būtnes nekā vīrieši;

Plašsaziņas līdzekļi un izglītība

C. tā kā dzimumu diskriminācija plašsaziņas līdzekļos un reklāmā joprojām ir bieža parādība, 
kas sekmē dzimumu stereotipu radīšanu;

D. tā kā bērni jau ļoti agrā vecumā saskaras ar dzimumu stereotipiem televīzijas pārraidēs, 
televīzijas reklāmās, studiju materiālos un izglītības programmās, kas ietekmē bērnu 
uztveri par to, kā būtu jāuzvedas vīriešiem un sievietēm;

Darba tirgus 

E. tā kā 2011. gadā sievietes joprojām pelnīja par 16,4 % mazāk nekā vīrieši par tādiem 
pašiem darbiem;

F. tā kā attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvarošanu sievietes kopumā ir nesamērīgi 
pārstāvētas „elastīgās darbavietās”, kas liecina par to, ka šodien joprojām pastāv 
tradicionālais uzskats, ka sieviešu galvenā atbildība ir rūpes par ģimeni, liekot viņām 
izvēlēties nepilna laika darbavietas un ierobežojot viņu iespējas darba tirgū;

G. tā kā dzimumu stereotipi ierobežo darba tirgus iespējas, jo īpaši attiecībā uz sievietēm, 
noteiktās nozarēs ar vīriešu pārsvaru, piemēram, ugunsdzēšanā un celtniecībā;

Ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšana 

H. tā kā saskaņā ar Komisijas 2011. gada pētījumu 2012. gadā Eiropas Savienībā sievietes 
pārstāvēja 14 % no valdes locekļiem lielākajos biržas sarakstā iekļautajos uzņēmumos, 
kas liecina par tā dēvēto „stikla griestu” pastāvēšanu, apgrūtinot sieviešu iespēju ieņemt 

                                               
1 COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2 OV C 295E, 4.12.2009., 43. lpp.
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augstākā līmeņa vadības darbavietas;

I.  tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas politisko lēmumu pieņemšanā gan 
valstu, gan ES līmenī, lai gan pēdējo gadu laikā ir bijuši daži uzlabojumi; tā kā sieviešu 
pārstāvība valstu valdībās un parlamentos palielinājās no 21 % 2004. gadā līdz 23 % 
2009. gadā, savukārt sieviešu pārstāvība Eiropas Parlamentā palielinājās no 30 % 
2004. gadā līdz 35 % 2009. gadā;

J. tā kā dzimumu stereotipi ir jāsamazina, jo tie ierobežo jaunu sieviešu centienus un 
samazina tiekšanos pēc augstākās vadības darbavietām finanšu, ekonomisko un politisko 
lēmumu pieņemšanā gan sabiedriskajā, gan privātajā jomā;

ES rīcība

1. norāda uz nopietnu progresa trūkumu attiecībā uz to saistību izpildi, kas tika ietvertas 
Pekinas rīcības platformā, un uzsver nepieciešamību pēc jauniem rādītājiem dzimumu 
stereotipu jomā un analītiskiem pārskatiem ES līmenī; aicina Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtu sākt šā jautājuma risināšanu;

2. norāda, ka, lai gan ES ir paudusi apņemšanos veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību, 
joprojām trūkst tiesību aktu, kas paredz sieviešu diskriminācijas izskaušanu un dzimumu 
līdztiesības veicināšanu sociālās drošības, izglītības un plašsaziņas līdzekļu jomā; uzsver 
nepieciešamību pēc jauniem tiesību aktiem šajās jomās un aicina Komisiju ņemt vērā 
dzimumu līdztiesības jautājumu visās politikas jomās; 

3. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot Eiropas Sociālo fondu (ESF), lai novērstu 
dzimumu stereotipus dažādās profesijās, īstenojot aktīvu rīcību, veicinot mūžizglītību un 
iedrošinot meitenes sākt studijas tādās jomās, ko tradicionāli neuzskata par „sievišķīgām”;

Izglītība un plašsaziņas līdzekļi

4. uzsver nepieciešamību pēc īpašiem profesionālās orientācijas kursiem pamatskolās, 
vidusskolās un augstākās izglītības iestādēs, lai informētu jauniešus par dzimumu 
stereotipu negatīvo ietekmi un aicinātu viņus sākt studijas un karjeru tajās jomās, kas 
agrāk tika uzskatītas par tipiski „vīrišķīgām” vai „sievišķīgām”; aicina sniegt atbalstu 
jebkurai rīcībai, kuras mērķis ir samazināt dzimumu stereotipu izplatību bērnu vidū;

5. vērš uzmanību uz faktu, ka dzimumu stereotipi reklāmā bērnu televīzijas programmās ir 
īpaša problēma, jo tiem ir potenciāla iespējamība ietekmēt dzimumaudzināšanu un 
tādējādi arī bērnu uzskatus par sevi, viņu ģimenes locekļiem un ārpasauli;

6. uzsver nepieciešamību rīkot īpašus kursus valsts reklāmas standartu komitejām un 
pašregulējuma struktūrām par dzimumu stereotipiem plašsaziņas līdzekļos, lai sekmētu 
izpratni par televīzijā, tirgvedības un reklāmas kampaņās redzamo dzimumu 
diskriminējošu tēlu negatīvo ietekmi;

Darba tirgus

7. vērš uzmanību uz pieaugošajām bažām par dzimumu stereotipu negatīvo ietekmi uz darba 
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samaksas atšķirībām 16,4 % apmērā, kas pastāv starp dzimumiem, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis ņemt vērā šīs bažas, izstrādājot jaunas politikas;

8. uzsver nepieciešamību īstenot informētības palielināšanas darbības, lai informētu darba 
devējus un darba ņēmējus par saikni starp dzimumu stereotipiem un darba samaksas 
atšķirībām starp dzimumiem un lai informētu pārējās ieinteresētās personas sabiedrībā par 
faktu, ka dzimumu stereotipi samazina sieviešu iespējas gan darba tirgū, gan privātajā 
dzīvē, kā arī veicinātu pārredzamību valsts un privātajos uzņēmumos un aģentūrās;

9. aicina Komisiju sekmēt kvotas profesijās, kas tradicionāli tiek uzskatītas par „vīrišķīgām”, 
tā kā stereotipus veicina arī sieviešu trūkums noteiktos amatos; norāda, ka lielāka sieviešu
klātbūtne tradicionāli par „vīrišķīgām” uzskatītajās profesijās tādējādi samazinās šādu 
stereotipu izplatību;

10. atgādina Komisijai, ka darba samaksas atšķirības starp dzimumiem īpaši skar vecāka 
gadagājuma sievietes un tas palielina ārkārtējas un pastāvīgas nabadzības risku, tiklīdz 
sievietes ir sasniegušas pensionēšanās vecumu;

11. norāda, ka jauno ES pensionēšanās noteikumu rezultātā palielinās varbūtība, ka vecāka 
gadagājuma sievietes nokļūs nabadzībā, sasniedzot pensionēšanās vecumu, tāpēc uzsver, 
cik svarīgi ir liegt atbalstu jebkādiem grozījumiem Baltajā grāmatā, kas palielina pensijas 
atšķirības starp vīriešiem un sievietēm;

Ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšana

12. vērš uzmanību uz faktu, ka 2009. gadā sieviešu pārstāvība valstu valdībās bija 29 %, un 
atzinīgi vērtē ideju par kvotu ieviešanu, lai palielinātu sieviešu skaitu valstu valdībās un 
parlamentos, kā arī ES iestādēs;

Citas darbības

13. aicina dalībvalstis pārdomāt savus pieņēmumus par sievietēm un vīriešiem darba tirgū, tā 
kā stereotipi var palielināt profesiju segregāciju un darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem;

14. aicina Komisiju un dalībvalstu valdības veicināt pētījumus par dzimumu stereotipizēšanu 
un vākt vairāk datu par dzimumu stereotipiem, izstrādājot vairāk rādītāju par dzimumu 
stereotipizēšanu;

15. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis pildīt Eiropas Dzimumu līdztiesības paktā pausto 
apņemšanos;

16. aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu un citus dzimumu līdztiesības institūtus 
veicināt turpmākus pētījumus par dzimumu stereotipu pamatcēloņiem un par stereotipu 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību un uzsver nepieciešamību apmainīties ar jaunām idejām 
un labākās prakses meklējumiem, lai samazinātu dzimumu stereotipus dalībvalstīs un ES 
iestādēs;

17. atgādina Komisijai par Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūciju par to, kā 
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tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību, un aicina Komisiju īstenot 
šajā rezolūcijā paustos ieteikumus;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

1995. gada 15. septembrī Pekinā notika Ceturtā pasaules sieviešu konference, kuras laikā tika 
pieņemta Pekinas deklarācija un rīcības platforma. Konferences mērķis bija „novērst visus 
šķēršļus sieviešu aktīvai līdzdalībai visās sabiedriskās un privātās dzīves jomās, ieņemot pilnu 
un līdztiesīgu lomu ekonomisko, sociālo, kultūras un politisko lēmumu pieņemšanā”. Šī 
platforma ir pamatdokuments jebkurai darbībai dzimumu līdztiesības jomā starptautiskā 
līmenī, un tajā norādīts, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir cilvēktiesības un nepieciešams 
pamatnosacījums līdztiesībai, attīstībai un mieram. Eiropas Savienība ik gadu pārskata 
panākto progresu attiecībā uz 1995. gadā noteikto mērķu īstenošanu.

Rīcības platforma noteica darba kārtību šādās divpadsmit jomās: nabadzība, izglītība un 
mācības, veselības aprūpe, vardarbība, bruņots konflikts, ekonomika, vara un lēmumu 
pieņemšana, institucionālie mehānismi, cilvēktiesības, plašsaziņas līdzekļi, vide un 
mazgadīgas meitenes. Lai sašaurinātu problēmu, ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta 
dzimumu stereotipu cēloņiem tādās jomās kā izglītība, plašsaziņas līdzekļi, reklāma, darba 
tirgus un lēmumu pieņemšana.

Kopš 1995. gada Eiropas Parlaments ir pieņēmis trīs rezolūcijas par sieviešu tiesībām saistībā 
ar konferencē pieņemto lēmumu izpildi. 2000. gadā tas pieņēma rezolūciju par Pekinā 
pieņemtās rīcības platformas izpildi1, 2005. gadā tas pieņēma rezolūciju par Pekinu +102, un 
2010. gadā tas pieņēma rezolūciju par Pekinu+153. Turklāt 2008. gada 3. septembrī Komisija 
pieņēma rezolūciju par to, kā tirdzniecība un reklāma ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību4. 

Tāpat nedrīkstētu aizmirst, ka dzimumu līdztiesība ir cilvēka pamattiesības. Saskaņā ar 
8. pantu Līgumā par Eiropas Savienība, „veicot savas darbības, Savienība tiecas novērst 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību”.

Tomēr šobrīd, kad kopš konferences ir pagājuši vairāk nekā 15 gadi, dzimumu stereotipi un 
dzimumu nevienlīdzība joprojām ir izplatītas problēmas Eiropas Savienībā. Stereotipiski 
pieņēmumi par sievietēm darba tirgū sekmē profesiju segregāciju un darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem. Par problēmas nopietnību liecina 2010. gadā novērotā darba 
samaksas atšķirība starp dzimumiem 16,4 % apmērā. Turklāt bieži vien sievietes ir 
nepietiekami pārstāvētas vai nav pamanāmas plašsaziņas līdzekļos, vai arī pārstāvētas 
plašsaziņas līdzekļos tradicionāli par „sievišķīgām” uzskatītās jomās, veicinot lielāku 
dzimumu diskrimināciju dažādās sabiedrības jomās un visās vecuma grupās. 

Uz sabiedrības uzskatiem un attieksmi pamatotu negatīvu dzimumu stereotipu dominēšana 
ietekmē sievietes un ierobežo viņu iespējas un izvēli sociālajā, ekonomikas un politikas jomā. 
Lai risinātu problēmu saistībā ar sieviešu trūkumu ekonomisko un politisko lēmumu 
pieņemšanas augstākajos līmeņos, jārisina jautājums par dzimumu stereotipu noturību visos 
sabiedrības līmeņos. 

                                               
1 OV C 59, 23.2.2001., 258. lpp.
2 OV C 320 E, 15.12.2005., 247. lpp.
3 OV C 348 E, 21.12.2010., 11. lpp.
4 OV C 295 E, 4.12.2009., 43. lpp.
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Šā ziņojuma mērķis ir arī samazināt Eiropas Savienībā negatīvu dzimumu stereotipu 
dominēšanu, kas ierobežo vīriešu — un vēl jo vairāk sieviešu — iespējas un izvēli. Ir 
nepieciešama jauna ES politika un tiesību akti, lai risinātu jautājumu par dzimumu 
stereotipizēšanu tādās jomās kā izglītība, plašsaziņas līdzekļi un reklāma, darba tirgus un 
ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšana. 
Lai veicinātu sieviešu dalību darba tirgū un ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanā, 
jāatrisina šādi jautājumi:

 dzimumu līdztiesība pamatskolās un vidusskolās ietekmē mazgadīgu bērnu un 
jauniešu uztveri par to, kā būtu jāuzvedas vīriešiem un sievietēm. Tāpēc būtu jāievieš 
īpašas izglītības programmas un studiju materiāli, kur vīrieši un sievietes vairs netiktu 
izmantoti kā piemēri savās „tradicionālajās lomās”, proti, vīrietis kā maizes pelnītājs 
un sieviete kā bērnu aprūpētāja;

 attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem un reklāmu turklāt jānorāda, ka bērni un jaunieši 
ļoti agrīnā vecumā sāk aizvien vairāk skatīties televīziju bez uzraudzības; tāpēc 
negatīvi dzimumu stereotipi var būtiski ietekmēt jaunu sieviešu pašapziņu un 
pašpārliecību, jo īpaši tīņa vecumā, rezultātā samazinot viņu centienus, izvēli un 
iespējas attiecībā uz nākotnes karjeras iespējām; ņemot vērā plašsaziņas līdzekļu 
nozīmīgo ietekmi uz cilvēku uztveri par dzimumu līdztiesību, jāievieš īpašas ievirzes 
kursi, lai palielinātu informētību reklāmas standartu komitejās un pašregulējuma 
struktūrās par dzimumu diskriminācijas un plašsaziņas līdzekļos vērojamo stereotipu 
negatīvo ietekmi;

 nesamērīgā sieviešu pārstāvība nepilnas slodzes darbavietās un darba samaksas 
atšķirība starp dzimumiem skaidri liecina par to, ka dzimumu stereotipi veicina 
dzimumu diskrimināciju darba tirgū; tāpēc ir nepieciešamas informētības veicināšanas 
kampaņas, lai informētu darba devējus, darba ņēmējus un ieinteresētās personas par 
saikni starp dzimumu stereotipiem un darba samaksas atšķirību starp dzimumiem, kā 
arī par saikni starp nepilnas slodzes darbavietām un mazāk ienesīgiem pensiju 
fondiem, cilvēkiem sasniedzot pensionēšanās vecumu;

 līdzīgā veidā pastāv saikne starp dzimumu stereotipizēšanu un sieviešu nepietiekamu 
pārstāvību politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanā gan sabiedriskajā, gan 
privātajā jomā, tostarp dalībvalstu parlamentos un valdībās un ES iestādēs. Tas liecina 
ne tikai par „stikla griestiem”, ar ko saskaras sievietes, bet arī par faktu, ka 
stereotipizēšana ierobežo sieviešu centienus karjeras jomā.

Nevienlīdzīgajai darba samaksai 16,4 % apmērā ir ne tikai nelabvēlīga ietekme uz sieviešu 
stāvokli darba tirgū, bet arī spēcīga negatīva ietekme uz viņu pensijas tiesībām.  Gan vīrieši, 
gan sievietes visu mūžu ir pakļauti dzimumu stereotipizēšanai, sākot no priekšstata par to, kā 
būtu jāuzvedas zēniem un meitenēm pamatskolās un vidusskolās un beidzot ar īpašu 
priekšstatu vēlākās dzīves laikā attiecībā uz karjeras iespējām un pārstāvību darba tirgū. 
Sieviešu pārsvars elastīga un nepilna laika darbavietās liecina par šodien joprojām spēkā 
esošo tradicionālo izpratni par to, ka par bērnu aprūpi ir atbildīga māte, tādējādi ierobežojot 
viņu iespējas darba tirgū. Jaunie ES plāni par procedūru un ierobežojumu vienkāršošanu 
attiecībā uz atbrīvošanu no darba un darba līgumu izbeigšanu radīs sievietēm vēl 
nelabvēlīgākus apstākļus un lielāku nedrošību.
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Turklāt dzimumu stereotipizēšanas negatīvā ietekme sasniedz savu virsotni līdz ar sieviešu 
pensionēšanās vecuma iestāšanos. Elastīgo darba stundu izraisītā nedrošība apvienojumā ar 
darba samaksas atšķirību starp dzimumiem palielina sieviešu iespējas nokļūt ilgstošā un 
ārkārtīgā nabadzībā, sasniedzot pensionēšanās vecumu. Tāpēc dzimumu stereotipu izraisītai 
vīriešu un sieviešu nevienlīdzībai ir kumulatīva ietekme — jo vairāk sieviešu ir pakļautas 
stereotipiem, jo lielākas ir viņu iespējas vēlāk nokļūt nabadzībā. Šo ietekmi palielina jaunie 
ES plāni ietaupīt uz valsts pensiju rēķina un ieviest vairāk noteikumu attiecībā uz otrā līmeņa 
pensiju fondiem. Uzmanības pārvirzīšana no valsts pensijām uz otrā līmeņa pensijām, nevis 
mainot valsts pensiju, bet palielinot privāto fondu pensijas, ne tikai palielinās sieviešu risku 
nokļūt nabadzībā, bet arī veicinās vēl lielākas darba samaksas atšķirības starp vecāka 
gadagājuma vīriešiem un sievietēm.


