
SEE THE COST

Sievietēm ir tiesības dzīvot 
brīvu un drošu dzīvi gan ES, 
gan ārpus tās robežām.
ES ir jāstrādā ar nolūku 
garantēt, ka sievietēm 
nav jāturpina ciest no 
nevienlīdzīgas piekļuves 
tiesībām, no spaidiem vai 
vardarbības.

Padariet dzimumu līdztiesību par realitāti: 
seksuālā un reproduktīvā veselība ir 
nozīmīgākie jebkura cilvēka veselības un 
labklājības aspekti.  

Eiropā šīs tiesības tiek apdraudētas, jo ir 
regresīvi spēki, kas cenšas atņemt cilvēku 
reproduktīvo brīvību un cenšas uzspiest 
kaitīgu pasaules redzējumu par dzimumu 
lomām ģimenēs un sabiedriskajā dzīvē. 
Eiropas Parlamenta locekļiem ir jāaizstāv 
reproduktīvā brīvība un jāpretojas 
piespiedu pasākumiem, ko neliberālas 
kustības cenšas uzspiest.

We care. For reproductive 
freedom and safety. 
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Pēdējo gadu laikā nācies novērot apspiedošu kustību 
uzplaukumu gan ES, gan ārpus tās, kā rezultātā pastāv 
aizvien lielāks apdraudējums dzimumu līdztiesībai, 
sieviešu tiesībām un reproduktīvajai brīvībai. Šādu 
“kustību” mērkis ir cita starpā ierobežot sieviešu 
seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības, LGBTI 
(lesbiešu, geju, biseksuālu trans- un starpdzimumu) 
personu cilvēktiesības. Šādas apspiedošas kustības ir 
saistītas ar galēji labējām un neliberālām kustībām un 
partijām visā Eiropā, tādējādi apdraudot eiropeiskās 
vērtības, pamattiesības un liberālo demokrātiju 
kopumā. Kustību finansēšanas avoti un to īstenie mērķi 
bieži vien nav caurskatāmi. Tās mēģina mainīt esošos 
likumus par cilvēka pamattiesībām, kas saistītas ar 
seksualitāti un reprodukciju, piemēram, likumus par 
tiesībām uz laulības škiršanu, kontracepciju, auglības 
ārstēšanas metodēm, abortu, aprūpi un LGBTI personu 
vienlīdzību.

• Sargāt visu cilvēku tiesības dzīvot brīvu un drošu 
reproduktīvo dzīvi bez nekādas diskriminācijas.

• Strādāt, lai likvidētu dzimumu līdztiesības trūkumu, 
vardarbību pret sievietēm un lai garantētu visus 
nepieciešamos standartus šādu mērķu pilnīgai 
īstenošanai.

• Stingri vērsties pret regresīvu diskursu un novērst 
tādu likumu un rīcībpolitikas īstenošanu, kas 
kompromitē dzimumu līdztiesību un sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesības, 
atgādinot, ka šādi regresīvi pasākumi neiederas XXI 
gadsimta Eiropā.

• Ieguldīt ES resursus un noteikt kā politikas prioritāti 
tālejošu iniciatīvu sasniegšanas kontekstā uzdevumu 
mainīt kaitīgas sociālās normas, aizsargāt sieviešu 
tiesības un dzimumu līdztiesību.

• Nodrošināt politisku un finanšu atbalstu sieviešu 
tiesību grupām un cilvēltiesību aizstāvjiem, jo īpāsi 
tiem, kas strādāt ārkārtīgi sarežģītos apstākļos, tai 
skaitā ES dalībvalstīs.

Dzimumu līdztiesības vērtība Eiropas pilsoņiem ir 
ļoti nozīmīga. Saskaņā ar Eurobarometer aptaujas 
rezultātiem, 91% eiropiešu uzskata, ka taisnīgā un 
demokrātiskā sabiedrībā ir svarīgi to popularizēt. 
Līdztiesības princips starp sievietēm un vīriešiem 
ir nostiprināts Eiropas dibināšanas līgumos un ES 
Pamattiesību hartā. Mūsdienās Eiropas Savienībā 
tās iestādes strādā, lai popularizētu vienlīdzīgu 
ekonomisku neatkarību gan sievietēm, gan 
vīriešiem, lai tiktu likvidēta atalgojuma plaisa starp 
dzimumiem, lai tiktu attīstīts dzimumu līdzsvars 
lēmumu pieņemšanā, lai tiktu likvidēta vardarbība, 
kuras pamatā ir personas dzimums. Tāpat ES turpina 
darbu dzimumu līdztiesības popularizēšanai ārpus 
ES robežām.

Seksuālā un reproduktīvā veselība (SRV) ir ikviena eiropieša 
veselības un labklājības pamats; runa ir par kontracepcijas 
līdzekļu, abortu, seksuālās veselības aprūpes pakalpojumu 
un seksuālās izglītības pieejamību, kā arī par aizsardzību pret 
vardarbību, piespiešanu, neatkarīgi no personas dzimuma 
vai seksuālās orientācijas. Šādu pakalpojumu pieejamība 
ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai panāktu 
dzimumu līdztiesību. Diemžēl SRV pakalpojumu pieejamība 
ES un tās dalībvalstīs būtiski atšķiras, kas jo īpaši kaitīgi ir 
personām nestabilā vai mazaizsargātā situācijā. Vienlaikus 
aizvien pastāvošais līdztiesības trūkums starp dzimumiem ir 
nozīmīgākais sieviešu seksuālās un reproduktīvas veselības 
tiesību neizmantošanas iemesls. Šo problēmu nepieciešams 
risināt, lai likvidētu bīstamu un diskriminējošu veselības 
aprūpes praksi un piespiešanu reproduktīvajā jomā.
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