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1. IEVADS 

Dzimumu līdztiesība ir pamattiesība, kas garantēta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
23. pantā. Turklāt Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantā ir noteikts: „Veicot savas 
darbības, Savienība tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt 
vienlīdzību.” Komisija ir apliecinājusi apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību, pieņemot 
Sieviešu hartu1 un Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju (2010–2015)2. 

Dzimumu līdztiesības panākšanai ir arī būtiska nozīme ES izaugsmes, nodarbinātības un 
sociālās kohēzijas mērķu sasniegšanā. Stratēģijas „Eiropa 2020” ir ES pamatdokuments 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes veicināšanai, un tās galvenais mērķis ir panākt, lai 
2020. gadā 20–64 gadus vecu sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmenis būtu pieaudzis līdz 
75 %. Tā kā šobrīd sieviešu nodarbinātības līmenis ir 62,5 %3, tas ir jāpaaugstina gan 
skaitliskā, gan kvalitātes ziņā. 

Šis ir pirmais ikgadējais ziņojums, kas iesniegts pēc stratēģijas „Eiropa 2020” un Komisijas 
jaunās Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijas pieņemšanas. Tajā ir raksturotas jaunākās 
tendences dzimumu līdztiesības jomā ES un sniegta statistiska informācija par visām 
attiecīgajām jomām, kā arī norādītas jaunākās tendences dalībvalstīs. Ziņojumā ir raksturota 
pašreizējā situācijā piecās Sieviešu hartā un stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās, proti, 
vienlīdzīga ekonomiskā neatkarība; vienāds atalgojums par vienādu un vienlīdzīgu darbu; 
līdztiesība lēmumu pieņemšanā; cieņa, integritāte un ar dzimumu saistītās vardarbības 
izbeigšana; dzimumu līdztiesība ārpus Savienības. Ziņojuma prezentēšana notiks 
Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības (EPSCO) ministru 
padomes sanāksmē 2011. gada martā, un tas būs pamats diskusiju risināšanai dzimumu 
līdztiesības dialoga ietvaros. 

2. VIENLĪDZĪGA EKONOMISKĀ NEATKARĪBA 

Ilgtspējīga dalība darba tirgū stiprinās sieviešu ekonomisko neatkarību visa mūža garumā un 
dos viņām iespēju saņemt atbilstošu pensiju. Laika posmā no 2009. līdz 2010. gadam4 
atšķirība starp sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmeni samazinājās par 
0,4 procentpunktiem (no 13,3 līdz 12,9 procentpunktiem). Visā ES vērojamas būtiskas 
atšķirības valstu līmenī. Maltā, Itālijā un Grieķijā ir zemākais sieviešu nodarbinātības līmenis, 
savukārt Lietuvā, Igaunijā un Latvijā ir zemākais vīriešu nodarbinātības līmenis. Kopš 
2009. gada krīzes ietekmē vīriešu un sieviešu bezdarba līmenis ir paaugstinājies un tagad5 ir 
vienāds (9,6 % gan sievietēm, gan vīriešiem). 

Tiesa gan, sieviešu nodarbinātības tendenču pozitīvo novērtējumu aizēno fakts, ka ļoti 
daudzas sievietes strādā nepilnu darba laiku. 2009. gadā 31,4 % Eiropas sieviešu un 8,1 % 
vīriešu strādāja nepilnu darba laiku. Jāpiebilst, ka valstīs, kurās strādā gandrīz 75 % sieviešu 
(Dānijā, Nīderlandē un Zviedrijā), ir augstākie nepilna darba laika rādītāji. 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Vecuma grupa no 20 līdz 64 gadiem, 2009. gads. Ja nav minēts cits avots, tad ziņojumā izmantoto datu 

avots ir Eurostat. 
4 Skaitļi par 2009. gada otro ceturksni un 2010. gadu. 
5 2010. gada oktobris 
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Nodarbinātības un bezdarba līmenis (sievietes un vīrieši vecumā no 20 līdz 64 gadiem) ES 
dalībvalstīs, 2000.–2009. gads

Nodarbinātības līmenis, vīrieši
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Avots :  Eurostat , Darbaspēka apsekojums (DSA), gada vidējie rādītāji. 

"Eiropa 2020" mērķis attiecībā uz nodarbinātības līmeni 

 

Stratēģijā „Eiropa 2020”, kuru Komisija ierosināja 2010. gada martā, ir izstrādāts ES 
redzējums 10 gadu laikposmam: gudra, ilgtspējīga un integrējoša ekonomika ar augstu 
nodarbinātības, produktivitātes un sociālās kohēzijas līmeni. Pašreizējās atšķirības vīriešu un 
sieviešu nodarbinātības līmenī skaidri liecina par nepieciešamību veicināt sieviešu aktīvāku 
dalību, lai ES varētu sasniegt programmā „Eiropa 2020” noteikto mērķi — 75 % 
nodarbinātības līmeni. Vidējais sieviešu nodarbinātības līmenis Eiropā ir 62,5 %, un atsevišķu 
sieviešu grupu rādītāji īpaši atpaliek no programmā „Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem. 
Piemēram, rādītāji attiecībā uz sievietēm no valstīm, kas ir ārpus ES, nesasniedz 50 %, 
savukārt romu sievietes ir bez darba četras reizes biežāk nekā sievietes kopumā6. 

                                                 
6 Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? Synthesis report by the expert 

group on gender equality, social inclusion, health and long-term care (Etniskā minoritāte un romu 
sievietes Eiropā: vai dzimumu līdztiesības jautājums? Darba grupas kopsavilkuma ziņojums par 
dzimumu līdztiesību, sociālo iekļaušanu, veselību un ilgtermiņa aprūpi), 2010. gads. 
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Nodarbinātības līmenis atbilstoši tautībai (sievietes un vīrieši vecumā no 20 līdz 64 gadiem) ES 
dalībvalstīs, 2005.–2009. gads
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Vīrieši: pilsoņi

Vīrieši: to valstu pilsoņi, kas nav ES-27 dalībvalstis 

Sievietes: pilsones

Sievietes: to valstu pilsones, kas nav ES-27

Avots :  Eurostat , Darbaspēka apsekojums (DSA), gada vidējie rādītāji. 

"Eiropa 2020" mērķis attiecībā uz nodarbinātības līmeni 

 

Būtisks sieviešu zemā nodarbinātības līmeņa iemesls ir sarežģītais uzdevums saskaņot 
darba, ģimenes un privāto dzīvi. Māšu dalība darba tirgū ir par 11,5 procentpunktiem 
mazāka nekā to sieviešu dalība, kurām nav bērnu, savukārt attiecīgais rādītājs tēviem ir par 
8,5 procentpunktiem augstāks nekā vīriešiem, kuriem nav bērnu. Turklāt nepilnības nodokļu 
un pabalstu sistēmās, īpaši attiecībā uz kopīgu nodokļu piemērošanu, apvienojumā ar to, ka 
trūkst samaksas ziņā pieejamu un augstas kvalitātes bērnu aprūpes iestāžu, var būtiski mazināt 
otro pelnītāju vēlmi atsākt darbu. 

Vecāku pienākumu pildīšanai ir neliela ietekme uz sieviešu nodarbinātības līmeni Portugālē 
un Slovēnijā, savukārt Igaunijā, Ungārijā, Slovākijā un Čehijā tai ir būtiska ietekme. Bērnu 
dzimšanai ir pozitīva ietekme uz vīriešu nodarbinātību, kas svārstās no 1,9 procentpunktiem 
Dānijā līdz 13,3 procentpunktiem Lietuvā. Lai atvieglotu darba, ģimenes un privātās dzīves 
saskaņošanu, dažās dalībvalstīs ir izstrādāti tiesību akti. Vācijā jauni tiesību akti piedāvā 
vecākiem lielāku elastību attiecībā uz palīdzību apmācības ziņā: viņi var pēc saviem ieskatiem 
izvēlēties, kad audzināt bērnu, piedalīties apmācībā vai strādāt. Zviedrijā tiek izmaksātas 
līdztiesības prēmijas, lai mudinātu mātes un tēvus līdzvērtīgi izmantot bērnu kopšanas 
atvaļinājumu. 

Lai vecākiem, jo īpaši sievietēm, piedāvātu reālas darba iespējas, būtisks nosacījums ir 
pietiekama augstas kvalitātes, maksas ziņā un citādi pieejamas bērnu aprūpes 
nodrošināšana. Piemēram, Polijas parlamentā šobrīd tiek izskatīts likumprojekts par dienas 
aprūpi. Tomēr vairumā dalībvalstu nav sasniegti „Barselonas mērķi”, kas bija noteikti 
2002. gadā un paredzēti, lai uzlabotu bērnu aprūpes nodrošinājumu līdz 2010. gadam7. 

                                                 
7 Barselonas Eiropadomē 2002. gadā tika panākta vienošanās par mērķi līdz 2010. gadam nodrošināt 

bērnu aprūpi vismaz 90 % bērnu vecumā no trim gadiem līdz obligātajam skolas vecumam un vismaz 
33 % bērnu, kas jaunāki par trim gadiem. 



LV 6   LV 

Sieviešu un vīriešu (25–49 g.) nodarbinātības līmenis atkarībā no tā, vai viņiem ir bērni, kas nav 
sasnieguši 12 gadu vecumu; ES 27, 2009. gads

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vīrieši, kuriem ir bērni Vīrieši, kuriem nav bērnu Sievietes, kurām nav bērnu Sievietes, kurām ir bērni

Avots : Eurostat , Eiropas darbaspēka apsekojums, gada vidējie rādītāji.
Piezīmes: Nav pieejama informācija par SE.

"Eiropa 2020" mērķis attiecībā uz nodarbinātības līmeni

 

Turklāt līdz ar iedzīvotāju novecošanos par būtisku problēmu sabiedrībai kopumā un īpaši 
sievietēm kļūst vecu cilvēku un invalīdu aprūpe. Mātes bieži vien rūpējas gan par bērniem, 
gan radiniekiem, kas ir veci, turklāt reizēm dara to vienlaikus. ES aptuveni 30 % sieviešu, 
kurām ir aprūpējamie, apgalvo, ka nestrādā vai strādā nepilnu darba laiku, jo nav kas aprūpētu 
bērnus un citus apgādājamos. Šie rādītāji nesasniedz 10 % Nīderlandē, Somijā un Zviedrijā, 
bet ir augstāki par 80 % Latvijā un Rumānijā. 

Īstenojot Eiropas sociālo partneru vienošanos, pārskatītajā Direktīvā par vecāku 
atvaļinājumu8 ir paredzēts pagarināt atvaļinājumu, kas pienākas katram strādājošam 
vecākam, no trim mēnešiem uz četriem, nosakot, ka vismaz viens no tiem nav nododams 
otram vecākam. Tas nozīmē, ka neizmantotie mēneši tiek zaudēti, tādējādi aktīvi mudinot 
tēvus izmantot viņiem piešķirtās tiesības uz atvaļinājumu. 2010. gadā tika pieņemta Direktīva 
par to, kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas 
pašnodarbinātas personas statusā9. Tas bija pirmais ES līmeņa tiesību akts, kurā paredzēts 
maternitātes pabalsts pašnodarbinātām personām, viņu laulātajiem vai dzīves partneriem. 

Sievietes un nabadzība ir viens no galvenajiem Pekinas Rīcības platformā (PRP) aplūkotajiem 
problēmjautājumiem, un stratēģijā „Eiropa 2020” ir noteikts galvenais mērķis palīdzēt vismaz 
20 miljoniem cilvēku atbrīvoties no nabadzības vai atstumtības riska. Šā mērķa sasniegšana 
mainīs daudzu vīriešu un sieviešu dzīvi: kopumā vīriešus vairāk apdraud mājokļa zaudēšanas 
iespējamība, savukārt attiecībā uz personām, kas vecākas par 65 gadiem, nabadzības riska 
līmenis sievietēm ir daudz augstāks nekā vīriešiem (21 % un 16 % 2008. gadā). Bulgārijā, 
Kiprā, Somijā un Zviedrijā šī atšķirība ir vairāk nekā 10 procentpunkti, savukārt Igaunijā, 
Lietuvā un Slovēnijā — 15 procentpunkti. Attiecībā uz novecošanos Komisija aktīvi veido 
Eiropas inovācijas partnerību aktīvu un veselīgu vecumdienu jomā. Vecu cilvēku veselības un 
dzīves kvalitātes uzlabošana un inovatīvu produktu, ierīču un pakalpojumu izstrāde palīdz 

                                                 
8 Direktīva 2010/18/ES. 
9 Direktīva 2010/41/ES. 
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reintegrēt sievietes darba tirgū un rada uzņēmējdarbības paplašināšanās iespējas, kas savukārt 
uzlabo konkurētspēju un izaugsmi. 

2010. gads bija Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, un šis tematam 
bija veltītas vairāki pasākumi, tostarp tika izstrādāta Zaļā grāmata par pensijām10, kurā 
uzsvērts, cik svarīgi pievērst uzmanību dzimumu nevienlīdzībai. 

Nabadzības riska indekss (pēc sociālajiem transfertiem) vecāka gadagājuma cilvēkiem
(sievietēm un vīriešiem 65 un vairāk gadu vecumā); 1998.–2008. gads
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Avots:  Eurostat , Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojums (IDAA), gada vidējie rādītāji.
1998.–2004. gads: ES 25, 2005.–2008. gads: ES 27
Nav pieejami dati par 2002. gadu.

 

Īpaši sievietes no etnisko minoritāšu grupām un romu sievietes ir pakļautas lielākam 
nabadzības riskam nekā pārējās sievietes. Paziņojumā „Romu sociālā un ekonomiskā 
integrācija Eiropā”11 ir akcentēta ES un dalībvalstu kopīgā atbildība par romu sociālo 
integrāciju un uzsvērts, cik svarīga ir integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai. 

3. VIENLĪDZĪGS ATALGOJUMS PAR VIENĀDU UN VIENLĪDZĪGU DARBU 

Vairāk nekā 50 gadus pēc Romas līguma parakstīšanas, kurā tika apstiprināts princips par 
vienlīdzīgu atalgojumu vīriešiem un sievietēm par vienādu un vienlīdzīgu darbu, 
sievietes ES pelna par aptuveni 17,5 % mazāk nekā vīrieši, un pēdējo gadu laikā nav novērota 
atalgojuma atšķirības mazināšanās starp dzimumiem. Šī nevienlīdzība svārstās no gandrīz 
31 % Igaunijā līdz mazāk nekā 5 % Itālijā. Vidējie rādītāji12 zinātniskās pētniecības jomā ES 
ir 25 %. Dzimumu atalgojuma nelielo atšķirību var izskaidrot ar to, ka sieviešu nodarbinātības 
līmenis ir zems un strādājošās sievietes nopelna lielākas algas (izglītības līmenis, profesija)13. 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
12 Eiropas Komisija, Pētniecības ģenerāldirektorāts „She Figures 2009. Statistics and Indicators on 

Gender Equality in Science” (She Figures 2009. Dzimumu līdztiesības statistikas dati un rādītāji 
zinātnē). 

13 The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative 
indicators (Dzimumu atalgojuma atšķirība Eiropas Savienības dalībvalstīs: kvantitatīvie un kvalitatīvie 
rādītāji), Beļģijas prezidentūras 2010. gada ziņojums. 
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Dalībvalstis ir pilnībā transponējušas ES tiesību aktus vienāda atalgojuma jomā, tomēr ir 
maz ticams, ka atalgojuma atšķirību izdosies novērst, izmantojot tikai tiesiskus līdzekļus. Tam 
ir dažādi un sarežģīti iemesli, kas liecina ne tikai par diskrimināciju dzimuma dēļ, bet arī 
nevienlīdzību attiecībā uz izglītību, darba tirgus horizontālo un vertikālo segregāciju, 
grūtībām saskaņot darbu ar ģimenes un privāto dzīvi, nevienlīdzīgu ģimenes un 
mājsaimniecības pienākumu sadalījumu, atalgojuma nepārredzamību un dzimuma lomu 
ietekmi uz izglītības un profesionālās apmācības kursu izvēli. Līdz ar to Padomes secinājumi 
par dzimumu atalgojuma atšķirību, kas tika pieņemti Beļģijas prezidentūras laikā, ir 
uzskatāmi par svarīgu soli uz priekšu14. 

Sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirība nekoriģētā formā ES dalībvalstīs, 2008. gads
(Atšķirība starp vīriešu un sieviešu vidējiem  bruto ienākumiem stundā, procentuālā attiecība pret vīriešu vidējiem bruto ienākumiem stundā )
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Avots: Eurostat . Nekoriģētā dzimumu atalgojuma atšķirība (DAA) atspoguļo starpību starp algotu darbinieku un algotu darbinieču vidējiem bruto 
ienākumiem stundā — procentuālā attiecība pret algotu darbinieku vidējiem bruto ienākumiem. EE un IE: 2007. gada dati.  

Komisija vēlas uzlabot informētību par iemesliem, kuru dēļ aizvien pastāv dzimumu 
atalgojuma atšķirība, un šīs problēmas risinājumiem. ES 2010. gada kampaņa par dzimumu 
atalgojuma atšķirību tika reklamēta sabiedriskā transporta sistēmās 27 ES galvaspilsētās, kā 
arī vietējos un valsts līmeņa laikrakstos. 27 dalībvalstīs bija izveidoti gandrīz 
300 kontaktpunkti15, kas piedalījās kampaņas popularizēšanā. Ir izstrādāts arī dzimumu 
atalgojuma atšķirības kalkulators. Balstoties uz kampaņu un iedvesmojoties no daudzām 
dalībvalstīm, kuras ir sekmīgi ieviesušas dienas, kas veltītas izpratnes vairošanai par to, cik 
daudz ilgāk sievietēm ir jāstrādā, lai nopelnītu tikpat, cik vīrieši, Komisija 2011. gada 
pavasarī organizēs pirmo Eiropas Vienlīdzīga darba atalgojuma dienu. 

                                                 
14 Padome secinājumos aicina dalībvalstis pieņemt vai īstenot visaptverošu pasākumu kopumu, lai risinātu 

visus dzimumu atalgojuma atšķirību cēloņus, kas saistīti ar sieviešu un vīriešu nevienlīdzību darba 
tirgū. 

15 Tostarp sociālie partneri, nodarbinātības, sociālo lietu un līdztiesības ministrijas, dzimumu līdztiesības 
NVO un gan privātas, gan valsts nodarbinātības aģentūras. 
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Personas, kas priekšlaicīgi pārtrauc izglītību un mācības, un augstākās izglītības ieguves rādītāji
ES 27, 2000.–2009. gads
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Vīrieši: priekšlaicīga mācību pārtraukšana
Sievietes: priekšlaicīga mācību pārtraukšana
Vīrieši: augstākās izglītības ieguve
Sievietes: augstākās izglītības ieguve

Avots :  Eurostat , Darbaspēka apsekojums (DSA), gada vidējie 
rādītāji. 

 

Viens no galvenajiem nevienlīdzīga atalgojuma iemesliem ir sieviešu un vīriešu izdarītās 
izvēles attiecībā uz izglītību un profesiju16. Stratēģijā „Eiropa 2020” ir noteikts mērķis panākt, 
lai vismaz 40 % jaunākās paaudzes iedzīvotāju būtu augstākā izglītība un to personu 
īpatsvars, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, būtu mazāks par 10 %. Šobrīd skolu 
priekšlaicīgi vairāk pamet zēni, savukārt gandrīz visās dalībvalstīs izglītības ieguves rādītāji 
jaunām sievietēm ir augstāki nekā vīriešiem. 2009. gadā 35,7 % sieviešu un 28,9 % vīriešu 
vecumā no 30 līdz 34 gadiem sekmīgi ieguva augstāko izglītību. 60 % augstskolu beidzēju ir 
sievietes. Tomēr sievietes bieži vien strādā zemāk atalgotās nozarēs (veselības un aprūpes 
pakalpojumi, izglītība u. tml.), savukārt 64 % absolventu datorzinātņu un inženierzinātņu 
jomā ir vīrieši. Līdz ar to vēl aizvien ir novērojams augsts segregācijas līmenis profesionālajā 
ziņā. Dažas dalībvalstis ir ieviesušas politiku dzimumu segregācijas apkarošanai, bet tikai 
dažās dalībvalstīs tiek pievērsta uzmanība zēnu un vīriešu izvēles izpētei attiecībā uz izglītību. 
Piemēram, Vācijā kādas programmas mērķis ir panākt, lai bērnu dienas aprūpes iestādēs 
strādātu vairāk kvalificētu darbinieku vīriešu17. 

4. LĪDZTIESĪBA LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ 

Jo augstāks hierarhijas pakāpiens, jo mazāks ir tajā strādājošo sieviešu skaits. Sieviešu 
procentuālais daudzums vadošajos politiskajos un ekonomiskajos amatos salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu tikpat kā nav mainījies. 2010. gadā triju ES dalībvalstu (Vācijas, Somijas un 
Slovākijas) valdību vadīja sieviete, savukārt vidējais sieviešu skaits valstu parlamentos (vienā 
palātā/apakšpalātā) bija 24 %, kas ir par vienu procentpunktu vairāk nekā 2005. gadā. 
Nīderlandē un Zviedrijā šis procentuālais daudzums pārsniedz 40 %, Maltā un Ungārijā tas ir 
zem 10 %. Sieviešu daudzums valstu valdību vadošo ministru amatos18 palielinājās no 22 % 

                                                 
16 Sk. 13. zemsvītras piezīmi. 
17 Sk. citus pasākumus „Gender Differences in Education Outcomes” (Dzimumu atšķirības izglītībā) 

(www.eurydice.org). 
18 Valdības ministri. 
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2005. gadā līdz 27 % 2010. gadā. Tā kā tas vēl arvien ir maz, valstis pamazām sāk rīkoties. 
Piemēram, Oireachtas (Īrijas parlamenta) apvienotā komiteja konstitūcijas jautājumos nesen 
ierosināja, ka politiskajām partijām būtu jāveicina pozitīvi pasākumi dzimumu līdztiesības 
veicināšanai savu biedru vidū, tostarp izvēloties kandidātus vēlēšanās. Grieķija pirms nesen 
notikušajām reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām organizēja informatīvu un izglītojošu 
kampaņu par sievietēm politikā. Polijā un Spānijā ir noteikta obligāta līdzsvarota pārstāvība 
vēlēšanu sarakstos. 

Sieviešu un vīriešu proporcija vadošos amatos, 2010. gads
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Avots: Eurostat  un Eiropas Komisijas datubāze par sievietēm un vīriešiem lēmumu pieņemšanā
NB: uzņēmumu vadītāji ietilpst SSPK (Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija) kategorijā Nr. 121 (Direktori un izpilddirektori) un Nr. 13 
(Mazu uzņēmumu vadītāji).  

 

Dzimumu līdztiesība vēl aizvien ir nepietiekama arī ekonomikas jomā. Sievietēm aktīvāk 
piedaloties darba tirgū un iegūstot izglītību, varētu gaidīt arī attiecīgu uzlabojumu sieviešu 
talantu efektīvā izmantošanā. Tomēr tikai 3 % biržā kotēto uzņēmumu19 sievietes vada 
augstāko pārvaldes lēmējinstitūciju. Turklāt Eiropā ir novērojamas būtiskas atšķirības: 
Zviedrijā un Somijā vairāk nekā 25 % valdes locekļu ir sievietes, savukārt Luksemburgā, 
Kiprā, Itālijā un Maltā šī proporcija nesasniedz pat 5 %. Arī tādos uzņēmumos, kas nav kotēti 
biržā, sievietes ieņem vadošu amatu20 tikai vienā trešdaļā ES uzņēmumu, turklāt daudzās 
valstīs šī proporcija ir ievērojami mazāka. 

                                                 
19 2010. gada vasarā savāktie dati par uzņēmumiem, kuri iekļauti vietējā līmeņa uzticamo akciju (blue 

chip) indeksā, ko veido birža katrā valstī (reģistrēti valsts līmenī saskaņā ar ISIN kodu). 
20 Direktori, izpilddirektori un mazo uzņēmumu vadītāji. 
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Uzņēmumu vadītāju procentuālais daudzums atbilstoši dzimumam,  2009. gads
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Avots : Eurostat , ES DSA. NB: uzņēmumu vadītāji ietilpst SSPK (Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija) kategorijā Nr. 121 (Direktori un 
izpilddirektori) un Nr. 13 (Mazu uzņēmumu vadītāji). 
MT un CY: dati nav uzticami nelielā apjoma dēļ.
FR: skaitļos nav ietverti direktori un izpilddirektori.

 

Tomēr lielākā iedzīvotāju daļa ir sievietes, un viņu dalība lēmumu pieņemšanā var veicināt 
mērķtiecīgākas politikas izstrādi un spēcīgāku un sekmīgāku demokrātiju. Atbalsts sieviešu 
iecelšanai vadošos amatos uzņēmējdarbībā ir pausts neatkarīgā pētījumā21, kurā aplūkota 
saikne starp uzņēmumiem, kuros sievietes ieņem vadošos amatus, un uzņēmuma veiksmīgu 
darbību. Šķiet arī, ka dzimumu dažādība dod vairākas būtiskas priekšrocības valdēm, 
piemēram, lielāku peļņu, labākus vispārējās darbības rādītājus, labāku riska pārvaldību un 
sieviešu talantu aktīvāku izmantošanu. 

                                                 
21 „Does Female Leadership Boost Firm Profitability?” Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007; „The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards”, Catalyst 2007; „Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution”, Wittenberg-
Cox and Maitland 2007; „The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model”, Sylvia Ann Hewlett, 2007. 
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To sieviešu procentuālais daudzums katrā valstī, kuras ir augstāko lēmējinstanču locekles lielākajos 
uzņēmumos, 2004.–2010. gads

0

5

10

15

20

25

30

35

40

FI SE LV SK RO DK NL HU DE LT UK ES-27 CZ FR PL BG BE ES SI AT IE EE EL IT PT CY LU MT

pr
oc

en
ti

2004 2007 2010

Avots: Eiropas Komisija, Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāts, Datubāze par vīriešiem un sievietēm. Par lielākajiem biržās kotētajiem 
uzņēmumiem katrā valstī  tiek uzskatīti tie, kas valsts līmenī reģistrēti katras valsts biržas primārajā uzticamo akciju (blue chip ) indeksā (maks. 50). Uzticamo akciju (blue-
chip ) indeksi ietver lielākos uzņēmumus atbilstoši tirgus kapitalizācijai un/vai darījumiem tirgū. LT, CZ, PL, MT: nav pieejami dati par 2003. gadu.

 

Tā kā daudzi uzņēmumi nav pietiekami aktīvi iesaistījušies dzimumu nelīdzsvarotības 
novēršanā, vairākas Eiropas valstu valdības ir pieņēmušas tiesību aktus, lai veicinātu 
pārmaiņas. Pirmā dzimumu līdztiesības kvota attiecībā uz valdes sastāvu tika ieviesta 
Norvēģijā 2006. gadā. Tiesību akti par kvotām ir tieši ietekmējuši sieviešu pārstāvību 
Norvēģijas lielāko uzņēmumu valdēs, un tā ir palielinājusies no 22 % 2004. gadā līdz 42 % 
2009. gadā. Nesen Spānija sekoja Norvēģijas piemēram un pieņēma tiesību aktus par 
līdzsvarotu sieviešu un vīriešu pārstāvību korporatīvajās valdēs, tāpat šāda likuma apspriešana 
notiek arī Francijā. Abās valstīs jau ir konstatēts uzlabojums dzimumu proporcijās 
salīdzinājumā ar 2004. gadu, tas apliecina, ka būtiska ietekme ir arī diskusijām par valdēm, 
kurās ir līdzvērtīgi pārstāvēti abi dzimumi. Vairākās valstīs ir izstrādāti arī korporatīvās 
pārvaldības kodeksi, kuros uzsvērta dažādības un dzimumu līdztiesības nozīme. Reizēm 
korporatīvajos kodeksos ir iekļauti īpaši noteikumi par valdes sastāva pārredzamību. Kopumā 
valstīs, kuras ieviesušas šāda veida kodeksus, piemēram, Zviedrijā un Somijā, ir arī lielāka 
sieviešu proporcija valdēs. 

Pie citiem pasākumiem dzimumu līdzsvara uzlabošanai ir pieskaitāma labprātīga saistību 
uzņemšanās. Dānija un Nīderlande ir izstrādājušas hartas, lai veicinātu sieviešu līdzdalību 
pārvaldībā. Apvienotā Karaliste pēta, kā novērst šķēršļus sieviešu iekļaušanai valdēs. 
Komisija sāks tiešu dialogu ar nozari un mudina privātus uzņēmumus īpaši risināt problēmu, 
kas saistīta ar ilgstošo nelīdzsvarotību vadošos amatos. 

5. CIEŅA, INTEGRITĀTE UN AR DZIMUMU SAISTĪTAS VARDARBĪBAS IZBEIGŠANA 

Mūža ilgums pēdējo 20 gadu laikā ir palielinājies, un ir paredzams, ka bērni, kas dzimuši 
Eiropā 2007. gadā, nodzīvos vismaz 80 gadus. Tomēr ES ir plaši izplatīta ar dzimumu saistīta 
nevienlīdzība veselības jomā. 40 % nestrādājošo vīriešu vecumā no 25 līdz 49 gadiem 
norāda, ka galvenais iemesls, kāpēc viņi nemeklē darbu, ir tieši slimība vai invaliditāte. 
Igaunijā un Slovākijā šī proporcija sasniedz 63 %, savukārt Čehijā, Itālijā un Rumānijā tā ir 
mazāka par 20 %. Tikai 13 % nestrādājošo sieviešu ES min šo pašu iemeslu tam, kādēļ viņas 
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nemeklē darbu. Tomēr vairumā dalībvalstu sievietes biežāk nekā vīrieši uzskata, ka viņām ir 
veselības problēmas. Sievietes arī izmanto veselības pakalpojumus biežāk nekā vīrieši. Tomēr 
vīriešu mūža ilgums ir par sešiem gadiem īsāks nekā sievietēm. Paredzams, ka Lietuvā, 
Igaunijā un Latvijā sievietes dzīvos par desmit gadiem ilgāk nekā vīrieši un Zviedrijā, 
Apvienotajā Karalistē, Kiprā, Dānijā un Nīderlandē — par četriem gadiem ilgāk. 

ES līmenī trūkst informācijas, kas raksturotu katra dzimuma veselību. Komisijas publicētā 
ziņojumā22 ieteikts „īstenot standartizētu datu vākšanu par katru dzimumu un uzlabot datu 
kvalitāti jomās, kur šobrīd nav datu vai dati neattiecas uz katru dzimumu atsevišķi, tostarp par 
veselības aprūpes pieejamību, veselības aprūpes izdevumiem un izmaksām, konkrētiem 
ēšanas traucējumiem, sāpēm un migrēnu, alkohola lietošanu, smēķēšanas ieradumiem un 
atļautu medikamentu pārmērīgu un nepareizu lietošanu”. 

Visu pret sievietēm vērstās vardarbības veidu apkarošana ir viena no galvenajām triju 
prezidentvalstu (Spānijas, Beļģijas un Ungārijas) un Eiropas Komisijas prioritātēm, tomēr vēl 
aizvien nav pietiekami daudz laikā savāktu, uzticamu, precīzu un salīdzināmu datu ne 
valsts, ne ES līmenī. Datu trūkumam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, šī parādība pēc būtības ir 
slēpta, otrkārt, tikai dažas dalībvalstis vāc šos datus, un, visbeidzot, ES tiek lietotas dažādas 
datu vākšanas metodes. 

Nesen veiktā Eirobarometra apsekojumā23 tika konstatēts, ka ES plaši izplatīta ir vardarbība 
ģimenē: katrs ceturtais respondents apgalvo, ka draugu vai ģimenes lokā pazīst kādu sievieti, 
kas cietusi no vardarbības ģimenē, un katrs piektais respondents pazīst kādu cilvēku draugu 
vai ģimenes lokā, kas izturas vardarbīgi pret ģimenes locekļiem. 2010. gadā Somija, Īrija, 
Itālija, Dānija, Igaunija, Grieķija, Lietuva, Zviedrija, Portugāle un Kipra ir sākušas jaunas 
stratēģijas vai rīcības plānus vardarbības jomā, savukārt Polija ir izdarījusi grozījumus likumā 
par vardarbību ģimenē. 

Beļģijas prezidentūras organizētā „Sieviešu ministru sammita par vardarbību pret sievietēm” 
laikā tika parakstīta deklarācija, lai veicinātu un atbalstītu turpmāku atbilstošu rīcību ES 
līmenī. 2011. gadā Komisija ierosinās vērienīgu, tomēr realizējamu tiesību aktu un praktisku 
pasākumu kopumu, kura mērķis būs mainīt attieksmi pret cietušajiem un nodrošināt, lai 
krimināltiesību sistēmā viņiem tiktu atvelēta būtiska vieta. Minētajā cietušajiem veltītajā 
tiesību aktu kopumā būs iekļauti arī pasākumi efektīvākai ar dzimumu saistītas vardarbības 
apkarošanai. 

6. DZIMUMU LĪDZTIESĪBA ĀRPUS SAVIENĪBAS 

Eiropas Savienības apņemšanās veicināt dzimumu līdztiesību sniedzas ārpus tās robežām, 
pateicoties dzimumu līdztiesības iekļaušanai ES ārējā politikā un dalībvalstu mērķtiecīgajām 
darbībām. Piemēram, uzņemoties Demokrātiju kopienas (Community of Democracies) vadību, 
Lietuva 2010. gada aprīlī sāka veidot pastāvīgu Dzimumu līdztiesības darba grupu, kuru kopā 
vada ASV un Lietuva. Tās galvenais mērķis ir atvieglot divpusējus un daudzpusējus 
projektus, kas paredzēti jaunattīstības valstīm, kā arī pēckonfliktu valstīm. 

                                                 
22 Eiropas Komisija, „Dati un informācija par sieviešu veselību ES”. 
23 Īpašais Eirobarometrs 344 / Wave 73.2 Domestic Violence against Women (Vardarbība pret sievietēm 

ģimenē) (2010). 
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Komisija 2011. gadā paplašināšanās procesā turpinās uzraudzīt ES dzimumu līdztiesības 
tiesību aktu transponēšanu, īstenošanu un izpildi kandidātvalstīs un potenciālajās 
kandidātvalstīs. Dzimumu līdztiesības jautājums tiek risināts arī ar Turciju un Īslandi 
pievienošanās sarunās par sociālo politiku un nodarbinātību. 

2010. gada martā ANO Sieviešu statusa komisijas tikšanās laikā ES un dalībvalstis svinēja 
Pekinas Rīcības platformas (PRP) 15. gadadienu. 2010. gadā apritēja arī 10. gadskārta, kops 
pieņemta Tūkstošgades deklarācija un ANO Drošības Padomes Rezolūcija Nr. 1325 par 
sievietēm, mieru un drošību. ES un Beļģija organizēja pasākumus Ženēvā, Ņujorkā un 
Briselē, lai apzinātu Drošības padomei iesniedzamos priekšlikumus Rezolūcijas Nr. 1325 
pieņemšanas atcerei, un tika pieņemti 17 rādītāji, lai palīdzētu uzraudzīt „ES Vispusīgās 
pieejas sievietēm, mieram un drošībai” īstenošanu. Svarīgākais ES politikas mērķis aizvien ir 
sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un sieviešu apvienībām, kas darbojas šajā 
jomā, un to atbalsts. Vairākām dalībvalstīm ir arī izstrādāti rīcības plāni Rezolūcijas Nr. 1325 
īstenošanai. 

2010. gadā vairāk nekā 130 ES delegāciju valstīs, kas nav ES dalībvalstis, aktīvi īstenoja ES 
2008. gada Pamatnostādnes par vardarbību pret sievietēm un meitenēm un sieviešu visāda 
veida diskriminācijas apkarošanu. Dzimumu līdztiesības jautājumi tika apspriesti arī vairākos 
cilvēktiesību dialogos un konsultācijās. 

Jaunā ANO dzimumu līdztiesības un sieviešu ietekmes palielināšanas struktūrvienība UN 
WOMEN sāka darbību 2011. gada janvārī, kad vairākas iestādes apvienojās, izveidojot jaunu, 
spēcīgāku struktūrvienību un iezīmējot pavērsienu ANO reformā. UN WOMEN apvieno ANO 
politikas virzienus un praktisko darbu šajā jomā un veicinās efektīvu un integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai visā ANO sistēmā. ES un UN WOMEN sadarbība nodrošina dzimumu 
līdztiesības popularizēšanu ārpus Savienības. 

Lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), Komisija pieņēma Rīcības plānu par 
dzimumu līdztiesības un sieviešu ietekmes palielināšanu saistībā ar attīstību laika posmam 
līdz 2015. gadam. Rīcības plāna vispārējais mērķis ir drīzāk sasniegt TAM un jo īpaši TAM 
Nr. 3 („Veicināt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas sievietēm”) un TAM 
Nr. 5 („Uzlabot māšu veselību”). Tā nolūks ir arī sasniegt Konvencijā par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), Pekinas Rīcības platformā un Kairas Rīcības 
programmā noteiktos mērķus. Rīcības plānā ir iekļauts īpašu darbību, rādītāju un grafiku 
kopums katram mērķim un izteikts aicinājums dalībvalstīm ieguldīt vairāk pūļu rīcības 
uzlabošanā un efektivitātes paaugstināšanā. 

7. PĀRVALDĪBA 

Jaunajā Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijā ir izklāstīta Komisijas darba programma 
dzimumu līdztiesības integrācijai visā tās darbā, kā arī īpašai rīcībai, lai veicinātu sieviešu un 
vīriešu līdztiesību. Tā veido pamatu sadarbībai ar ES iestādēm un dalībvalstīm. Ir pierādījies, 
ka sadarbībai starp visām ieinteresētajām personām ES līmenī ir izšķirīga nozīme, lai panāktu 
progresu dzimumu līdztiesības jomā. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta priekšlikumu stratēģijas 
mērķis ir stiprināt iepriekš minēto partnerību, rīkojot ikgadēju augstākā līmeņa dialogu par 
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dzimumu līdztiesību24. Beļģijas prezidentūras laikā tika pieņemti Padomes secinājumi par 
jauno stratēģiju25. 

Liels solis uz priekšu bija Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EDLI) oficiālā atklāšana 
Viļņā 2010. gada jūnijā. Tā uzdevums ir atbalstīt ES iestādes un dalībvalstis centienos 
veicināt dzimumu līdztiesību. Institūts to panāks, nodrošinot objektīvu, uzticamu un 
salīdzināmu informāciju un datus par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Vācot, analizējot un 
izplatot šādu informāciju, institūts palīdzēs ES iestādēm un dalībvalstīm pieņemt uz faktiem 
balstītus politikas lēmumus. Tas arīdzan palīdzēs uzlabot dzimumu līdztiesības jautājumu 
pamanāmību, izveidojot dokumentu centru, kurā politikas veidotāji un pilsoņi varēs iepazīties 
ar publikācijām un paraugpraksi un pētīt tās. 

8. SECINĀJUMI 

Šajā ziņojumā ir apzināta situācija dzimumu līdztiesības jomā Eiropas Savienībā piecās 
būtiskās jomās pirmajā Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijas (2010–2015) īstenošanas 
gadā. Tajā ir norādīts, ka par spīti vispārējai tendencei pievērst vairāk uzmanības līdztiesībai 
sabiedrībā un darba tirgū, dzimumu nevienlīdzības izskaušana vēl aizvien norit lēni. Stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteikto nodarbinātības mērķu sasniegšana nebūs viegla, un šajā ziņojumā ir 
uzsvērts, ka šo mērķu sasniegšanai ir liela nozīme dzimumu līdztiesības nodrošināšanā. 

Vairumā dalībvalstu tiek īstenoti dzimumu līdztiesības plāni vai stratēģijas, kas gan atbalsta 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, gan rosina uz īpašu rīcību. Iepriekšējos gados politikas 
nostādnes dzimumu līdztiesības jomā visā ES ne tikai uzlaboja sieviešu situāciju un tiesības, 
bet arī būtiski veicināja ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību. Sākot jaunās 
stratēģijas īstenošanu, Eiropas Komisija vēlreiz apliecina apņemšanos veicināt dzimumu 
līdztiesību visās tās politikas jomās. Katru gadu šādā ziņojumā tiks raksturota situācija 
dzimumu līdztiesības jomā Eiropā, akcentējot labu praksi dalībvalstīs. Sākot no nākama gadā, 
katrs ziņojums tiks veltīts konkrētam tematam. Līdztiesības jautājums tiks aplūkots arī gada 
ziņojumā par ES Pamattiesību hartas piemērošanu. 

                                                 
24 Dzimumu līdztiesības dialogā katru gadu tiks apzināts progress, kas panākts Sieviešu un vīriešu 

līdztiesības stratēģijas īstenošanā. Tajā tiks iesaistīts Eiropas Parlaments, Padomes prezidentvalstis un 
galvenās ieinteresētās personas, piemēram, Eiropas sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība. 

25 Padome secinājums pauž atzinību par jaunās stratēģijas pieņemšanu un atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
uzturēt ciešu saikni starp Dzimumu līdztiesības stratēģiju un stratēģiju „Eiropa 2020”. Tā arīdzan aicina 
dalībvalstis uzlabot Eiropas Dzimumu līdztiesības pakta turpmākos pasākumus. 


