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Saturs: 

Dzimumu līdztiesības nodrošināšana ir transversāla visu struktūrfondu politikas plānošanas un 
īstenošanas dimensija. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanas dimensija ir ņemta vērā struktūrfondu plānošanā 2000.–2006. gadam, īpašu uzmanību 
veltot Reģionālās attīstības un Kohēzijas fondam, lai uzsvērtu politikas jomas, kurās panākts progress, 
un atklātu politikas jomas, kurās progress ir lēns. Galvenie pētījuma secinājumi liecina par to, ka 
labākus rezultātus var gūt, analizējot politikas procesu, nevis politikas īstenošanas stadijas. 
Visumā daudz ir darīts, lai radītu nepieciešamos priekšnoteikumus veiksmīgai dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai 2007.–2013. gadā, tomēr vajadzētu darīt vēl vairāk, lai īstenotu plašus un īpašus 
mērķus praksē un efektīvā darbībā. 
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Kopsavilkums 

Dzimumu līdztiesības nodrošināšana ir vispārēja pieeja, kuras mērķis ir iekļaut dzimumu 
jautājumu ikvienā politikas jomā un ikvienā politisko procesu stadijā no plānošanas līdz 
īstenošanai, uzraudzībai un novērtējumam. Tā pamatojas uz atziņu, ka sievietēm un vīriešiem 
nav vienādu iespēju, vajadzību un izvēļu un ka daudzas struktūras, sistēmas un politikas jomas 
nav neitrālas no dzimumu viedokļa, bet pieņem vīriešu pieredzi par normu.  

Vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm un dzimumu līdztiesības nodrošināšanas princips 
ir skaidri norādīts struktūrfondu regulās kā visaptveroša politikas plānošanas un 
īstenošanas dimensija. 
 
Dzimumu līdztiesības veicināšana nav tikai formāla prasība. Tā ir svarīga tās ciešās pozitīvās 
mijiedarbības dēļ, kas rodas starp saimniecisko izaugsmi un dzimumu līdztiesību. Šajā 
cēloņsakarībā saimnieciskā izaugsme ir noteicošā, jo augstāku saimniecisko līmenis parasti ir 
saistīts ar labāku izglītību, lielāku demokrātiju un dzimumu līdztiesību. Tomēr lielāka dzimumu 
līdztiesība savukārt pozitīvi ietekmē saimniecisko izaugsmi: lielāka sieviešu līdzdalība darba 
tirgū palielina iekšzemes kopproduktu, jo ražošanas sistēmā tiek iesaistīti lielāki cilvēkresursi. 
Sieviešu iesaistīšanās darba tirgū un politikas veidošanā dod arī ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un turpmākajā izaugsmē tās ietekmes dēļ, kāda tai ir uz bērnu audzināšanu.  

Tādēļ dzimumu līdztiesības nodrošināšanas atbalstam var minēt gan taisnīguma, gan 
lietderības argumentus. Diskriminācija un segregācija izraisa neefektivitāti. Labums, ko 
(vietējai) tautsaimniecībai dod diskriminācijas izskaušana, pamatojas uz labāku resursu 
izmantošanu, kas var uzlabot (vietējās) tautsaimniecības konkurētspēju. Ja personas ekonomisko 
vērtību nosaka dzimums, nevis tās nopelni vai spējas, rodas nesaimnieciskums, jo vienas grupas 
(sieviešu) iemaņas netiek pilnībā izmantotas. Dzimumu segregācijas mazināšanas stratēģija 
sabiedrībā un tautsaimniecībā var palīdzēt attīstīt darbaspēku, kam piemīt daudz iemaņu, un 
uzlabot darba organizāciju. Pastiprināta un uz vienlīdzības principiem pamatota sieviešu 
piedalīšanās tautsaimniecībā spēj arī uzlabot ģimenes stāvokli, ja sieviešu un bērnu intereses 
atbalstīs politika, kas veicina līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi. 

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā dzimumu līdztiesības nodrošināšanas dimensija 
ir ņemta vērā struktūrfondu plānošanā 2000.–2006. gadam, īpašu uzmanību veltot Reģionālās 
attīstības un Kohēzijas fondam, lai uzsvērtu politikas jomas, kurās panākts progress, un atklātu 
politikas jomas, kurās progress ir lēns. No šī viedokļa varam gūt derīgu padomu, kā stiprināt 
dzimumu dimensiju jaunajā politikas plānošanas 2007.–2013. gada periodā. 

Analīze tiek veikta, aplūkojot 122 darbības programmas (DP) no dzimumu perspektīvas 
viedokļa 1. mērķa un 2. mērķa reģionos deviņās dalībvalstīs (Apvienotajā Karalistē, Austrijā, 
Beļģijā, Francijā, Itālijā, Īrijā, Nīderlandē, Spānijā un Vācijā), kā arī papildu materiālus, tādus 
kā valstu un visas ES vērtējumus, uzraudzības un plānošanas dokumentus, kas ļauj paplašināt 
analīzi, iekļaujot tajā arī citas Eiropas valstis.  
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Galvenie pētījuma secinājumi liecina par to, ka labākus rezultātus var gūt, analizējot 
politikas procesu (konteksta analīze, vispārējās stratēģijas izvēle), nevis politikas 
īstenošanas stadijas (attiecīgo speciālistu iesaiste, pārstāvības organizācijas utt.). 
Vispārējais iespaids ir, ka daudz ir darīts, lai radītu nepieciešamos apstākļus veiksmīgai 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 2000.–2006. gada periodā, jo īpaši atzīstot dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanas stratēģijas likumību. Tomēr šķiet, ka tās augļus vēl neesam ievākuši. 
Daudz vairāk vēl varētu darīt, lai īstenotu plašos un īpašos mērķus praktiskā un efektīvā darbībā.  

Galvenie pētījuma secinājumi liecina arī par to, ka, plānojot struktūrfondus, Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstis uz dzimumu līdztiesības jautājumiem reaģē dažādi un ka 
pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanas politikas pasākumiem ir dažāda. Skandināvija 
un anglosakšu valstis ir progresīvākas dzimumu līdztiesības dimensijas integrēšanā politikas 
veidošanas procesā, bet kontinentālās un Dienvideiropas valstis vēl arvien paļaujas uz īpašiem 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanas pasākumiem, lai gan tās ir paziņojušas, ka ir pieņēmušas 
divas atšķirīgas metodes. Visā politikas ciklā ir attīstītas dažādas novatoriskas pieejas, līdzekļi 
un metodes, bet to izmantojumu un izplatīšanu ierobežo nepietiekama dzimumu līdztiesības 
nozīmes apzināšanās attiecībā uz sociālpolitisko izaugsmi (vietējo) politikas veidotāju un valstu 
administrāciju vidū.  

Īpaši secinājumi attiecībā uz dažādām struktūrfondu plānošanas stadijām 2000.–2006. gadam ir 
šādi: 

• Dzimumu līdztiesības nodrošināšana struktūrfondu plānošanas konteksta analīzē. 
Reģionālo darbības programmu (RDP) konteksta analīzē visnotaļ tiek ņemta vērā dzimumu 
dimensija, izmantojot attiecīgos dzimumiem specifiskos jautājumus un rādītājus, īpaši 
pievēršoties darba tirgus struktūrai un dinamikai. Mazāk veiksmīga ir politikas veidotāju 
spēja iekļaut dzimumu dimensiju jautājumos, kas nav tieši saistīti ar sievietēm, tādos kā 
transporta infrastruktūra, un pakalpojumos, kas neattiecas uz bērnu un vecāku cilvēku 
aprūpi, kurā Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Kohēzijas fonds ir cieši 
iesaistīti.  

• Dzimumu līdztiesības nodrošināšana stratēģijas noteikšanā un plānošanā. Formāli 
visās DP ir iekļautas dzimumu līdztiesības nodrošināšanas saistības, bet tikai dažos 
gadījumos ir paredzēta īpaša dzimumu līdztiesības nodrošināšanas stratēģija. Dzimumu 
līdztiesība bieži izriet no vispārējiem vienādu iespēju mērķiem, rodot darba tirgū (un daļēji 
kopienu izveidē) vislabvēlīgāko pamatu dzimumu diskriminācijas problēmu risināšanai un 
šķēršļu novēršanai. 

• Dzimumu līdztiesības nodrošināšanas īpašie mērķi un pasākumu plānošana. Īpašu 
pasākumu projektu plānošana vēl uzskatāmāk parāda divas dažādas pieejas dzimumu 
jautājumam ES dalībvalstīs. No vienas puses, ir vērojama integrētā pieeja dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanas principam (anglosakšu un Ziemeļvalstu pieeja) un, no otras 
puses, – divas dažādas pieejas, kas apvieno dzimumu līdztiesības nodrošināšanu ar pozitīvu 
un konstruktīvu darbību (kontinentālās un Dienvideiropas valstis).  

No dzimumu līdztiesības nodrošināšanas pasākumu jomām uzņēmējdarbība un inovācijas, 
stratēģiskās attīstības iespējas, ilgtspējīgas kopienas un lauku reģionu attīstības 
struktūrfondu programmas piesaistīja visvairāk politikas veidotāju uzmanību. Attiecībā uz 
konstruktīvu darbību galvenās pasākumu jomas ir apmācība un darba tirgus politika. 
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• Dzimumu līdztiesības nodrošināšana un resursu piešķiršana. Struktūrfondu resursu 
piešķiršanas novērtējums no dzimumu līdztiesības nodrošināšanas viedokļa ir grūti 
izdarāms, jo ir sarežģīti piešķirt budžeta līdzekļus tieši dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
(piešķirt līdzekļus konstruktīvai darbībai ir vieglāk). Īpašu instrumentu izveidošanai, tādai 
kā dzimumu līdztiesības budžeta plānošana, ko varētu izmantot arī struktūrfondu plānošanā, 
vajadzētu būt plaši izplatīta un atbalstītai kā kopējai struktūrai dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanas programmām piešķirto finanšu resursu apmēra novērtēšanā. 

• Dzimumu līdztiesības nodrošināšana un (paredzētās) procedūras projektu atlasei.  
Projektu atlase pēc dzimumu kritērijiem, kas minēta DP, liecina, ka darbības līmenī 
struktūrfondi mazāk pamatojas uz dzimumu. Patiesi, visas DP paredz dzimuma kritērijus 
projektu atlasei (t.i., pirmās izvēles kritērijs, papildu punkti, transversālu tematu 
saskaņošana, izteikts sieviešu mērķis utt.), bet to darbības saturs bieži ir vājš un aptuvens: ir 
jāplāno specifiskāki un īpaši izstrādāti kritēriji. 

• Dzimumu līdztiesības nodrošināšana un programmas uzraudzība un novērtējums. No 
vienas puses, vispusīgs DP novērtējums liecina par ievērības cienīgiem centieniem, 
plānojot dzimumu rādītājus attiecībā uz īpašu pasākumu uzraudzību un novērtējumu, lai gan 
šie centieni bieži aprobežojas ar datu analīzi sadalījumā pēc dzimuma. No otras puses, 
nešķiet, ka visaptverošs programmu novērtējums no dzimumu līdztiesības viedokļa (kopā ar 
attiecīgo metodiku un līdzekļiem) būtu pienācīgi apsvērts. Šajā ziņā galvenais jautājums ir 
datu pieejamība sadalījumā pēc dzimuma un uz dzimumu orientētas uzraudzības sistēmas.  

• Dzimumu līdztiesības nodrošināšana un vadošās organizācijas. Vispārīgā līmenī 
vadošās organizācijas ir sākušas ņemt vērā iestādes, kas dažādos līmeņos atbild par 
vienādām iespējām, kā arī ekspertus dzimumu jautājumos. Šo organizāciju iesaistīšanās 
notiek vēl formālā līmenī un bieži aprobežojas ar padomdevēju lomu. 

Iepriekš minētais progress liecina par lieliem uzlabojumiem 2000.–2006. gada plānošanas 
periodā, bet arī par to, ka dzimumu līdztiesības nodrošināšanas politikas iekļaušana 
struktūrfondos ir vēl jāpilnveido un jāstiprina 2007.–2013. gada periodā. 

Galvenais risks ir tas, ka visi aspekti un jautājumi, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanu, tiks uzskatīti tikai par formalitāti, kura jāievēro, nevis par ietekmīgu 
līdzekli Eiropas un tās pilsoņu (gan vīriešu, gan sieviešu) pilnveidošanai.  

Vēl viena problēma (ko apstiprina dažas atsauces uz dzimumu līdztiesību ERAF regulās) ir tā, 
ka dzimumu perspektīva varētu tikt izmantota vienīgi attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar 
cilvēkiem un cilvēkkapitālu (kā tie, kurus finansē Eiropas Sociālais fonds), nevis attiecībā uz 
visiem pasākumiem, kuru atbalstam struktūrfondi ir paredzēti. Iespējams, ka šis apstāklis varētu 
patiešām mazināt dzimumu līdztiesības nodrošināšanas jēdziena nozīmi visās politikas jomās un 
visās politikas stadijās, sekmējot dzimumu līdztiesības jautājuma izolēšanu un tādēļ neļaujot tam 
manāmi ietekmēt un nodrošināt dzimumu līdztiesību. 

Mērķim jābūt attīstības procesa plānošanai, kas varētu novērst neitrālu attieksmi pret dzimumu, 
pieņemot pasākumus, nodrošinot stratēģiju, kura vērsta uz sistēmu, nevis uz atsevišķām 
personām. Tāpat kā vienlīdzīgu iespēju horizontālās integrācijas gadījumā, iespējams, ir 
vajadzīgi īpaši pasākumi, lai palīdzētu sievietēm pārvarēt viņu īpašo nevienlīdzības stāvokli un 
lai pienācīgi integrētu pasākumus, kas vērsti uz cilvēkiem, pasākumos, kas vērsti uz 
infrastruktūrām, un iegūtu pārliecinošus un efektīvus rezultātus. 

Ir vajadzīga īpaša politiska nostāja, lai tas notiktu, kā arī lielāka izpratne par dzimumu 
līdztiesības nozīmi sociālekonomiskajā izaugsmē konkrētajā politiskajā un administratīvajā 
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kultūrā, kā arī lielākas spējas risināt šos jautājumus, iesaistot vietējos dalībniekus. Lielāka 
uzmanība saiknei starp dzimumu līdztiesības nodrošināšanu un sociālekonomisko izaugsmi 
varētu derēt par sākuma punktu, lai pārvarētu tādu stratēģiju plānošanu, kurās sievietes ir tikai 
pasīvas pasākumu labumu saņēmējas.  

Lai sasniegtu mērķi, jāpievēršas diviem galvenajiem jautājumiem 

No vienas puses, jārisina dažas problēmas, kas izpaužas dzimumu līdztiesības nodrošināšanas 
plānošanā 2000.–2006. gadam, tādas kā iesakņojusies neskaidrība par dzimumu līdztiesības 
patieso nozīmi, ko pārāk bieži interpretē tikai kā pozitīvas darbības sekmēšanu; piemērotu 
līdzekļu un resursu (cilvēkresursu un finanšu resursu) trūkums, kas neļauj efektīvi īstenot 
dzimumu līdztiesību; grūtības praksē piemērot dzimumu līdztiesību attīstības politikā, kas nav 
tieši vērsta uz atsevišķām personām. 

No otras puses, mācība, kas gūta 2000.–2006. gada plānošanas periodā, un ierosinājumi 
turpmākajam dzimumu līdztiesības nodrošināšanas atbalstam norāda uz turpmāk minētajām 
dimensijām un prioritātēm. 

• Veidot vienādu iespēju pārvaldību. Lai vienādu iespēju mērķi kļūtu par izaugsmes un 
attīstības politikas neatņemamu sastāvdaļu, efektīva „līdztiesības pārvaldība” ir tās 
priekšnoteikums. 

• Uzlabot vadības un īstenošanas iemaņas. Ir jāstiprina piemērotas procedūras dzimumu 
līdztiesības perspektīvas iekļaušanai atlases kritērijos, īstenošanas metodēs un rādītāju 
sistēmās; izveidot tehniskā atbalsta grupas, kas varētu sniegt atbalstu dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai, veicot projektu pasākumus; vadot programmas un projektus, ir jāpapildina 
zināšanas vienādu iespēju jomā, jo tās ir rezultātu kvalitātes un visu programmu iznākuma 
pamats. 

• Pilnveidot uzraudzības un novērtēšanas līdzekļus. Pamatnostādņu, kritēriju, metožu un 
tehniku noteikšana un izplatīšana Eiropas un valsts vai vietējā līmenī, lai turpmāk pilnveidotu 
līdzekļus un rādītājus, kas jau īstenoti 2000.–2006. gadā, ir būtiska prioritāte. 

• Atbalstīt iestāžu darbinieku izglītošanos ar sadarbības un labas prakses apmaiņas palīdzību, 
kas ir galvenais līdzeklis, lai sekmīgi veicinātu dalībvalstu iestāžu darbinieku izglītošanos ar 
skaidru atsauci uz dzimumu līdztiesības nodrošināšanas plānošanu un projektu īstenošanu. 

• Uzlabot komunikāciju stratēģijas, lai vairotu visu galveno dalībnieku informētību un 
uzsvērtu dzimumu jautājumus un programmu sasniegumus, tostarp sieviešu lomu 
sociālekonomiskajā sistēmā.  
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