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Priekšvārds
VAIRA VĪĶE-FREIBERGA
Kad 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas Republika kā
neatkarīga valsts vēsturiski latviešu apdzīvoto zemju robežās, galvenā
rūpe bija vispirms iegūt de facto kontroli pār savu teritoriju. Tikai tad,
kad tas ar lielām pūlēm bija nodrošināts, varēja sākties diplomātiskais
darbs jaundibinātās valsts starptautiskajai de jure atzīšanai. Pirmā
prioritāte tātad bija izcīnīt valsts teritoriālo integritāti un drošību, tikai pēc tam varēja pievērsties valsts suverenitātes starptautiskajai atzīšanai kā Latvijas ārpolitikas pirmais un svarīgākais solis.
1918. gadā Latvija tika proklamēta kā demokrātiska republika, un
nekādas īpašas debates par to, kam tiktu vai netiktu balsošanas tiesības vēlēšanās, nenotika. Tādas bija visiem, un balss tiesības sievietēm,
līdz ar tiesībām tikt iekļautām vēlēšanu sarakstos kā kandidātēm, tika
pieņemtas bez jebkādām atrunām kā pašas par sevi saprotamas. Gluži
tāpat tas bija noticis Somijā, Lietuvā un Igaunijā. Tam pretstatā vairākās citās Eiropas valstīs sievietes ieguva vēlēšanu tiesības krietni vēlāk,
un Grieķijā vēl pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados sievietēm nebija tiesības vēlēšanās kandidēt. Kas attiecas uz ASV, kas sevi uzskata
par demokrātijas paraugu visai pasaulei, tad viens no iemesliem, kamdēļ 2020. gada novembrī prezidents Tramps un viņa atbalstītāji uzskatīja pēdējās prezidenta vēlēšanas par republikāņu kandidātam “nozagtām”, bija apstāklis, ka demokrātu aktīvisti pirmsvēlēšanu laikā bija
ļoti centīgi darbojušies, lai vēlētāju reģistros ievestu simtiem tūkstošus
tur līdz šim neierakstītu, tomēr balsstiesīgu pilsoņu vārdus.
Tiesību atzīšana principā jau ir liels solis uz priekšu, kas daudzviet
bijis ērkšķiem kaisīts un prasījis ļoti ilgu laiku līdz tā realizēšanai. Līdz
tiesību iedzīvināšanai ikdienas praksē ceļš ir vēl garāks un ērkšķaināks,
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un cīņa par to turpinās līdz pat mūsu dienām. Vēsturiski vergi bija pirmie, kurus valdošām šķirām bija grūti atzīt par sev līdztiesīgiem cilvēkiem. Tiem sekoja dzimtcilvēku atbrīvošana, kas Latvijā notika dažādos
laikos deviņpadsmitā gadsimta gaitā. To, ka daži ļaudis jau kopš dzimšanas tiek uzskatīti savu asiņu ziņā pārāki par citiem, vēl joprojām redzam Eiropas monarhijās un aristokrātijās, lai cik konstitucionālas tās
arī būtu. Arī to, ka sievietei ir absolūti tās pašas tiesības uz visu kā vīrietim, ļoti daudzi vēl joprojām nevar pieņemt.
Par spīti jau dibinātās Latvijas ļoti demokrātiskiem pamata principiem, ja raugāmies uz vienīgo pieejamo 18. novembra pasludināšanas
akta fotogrāfiju, tad sieviešu klātbūtne tajā ir grūti sameklējama. Izņemot vīriešu apģērba stilu un greznību, šī aina necik neatšķiras no
slavenās gleznas, kurā redzami Vīnes kongresa dalībnieki 1815. gadā,
kam piekrita vara sadalīt iespaida sfēras Eiropā pēc Napoleona sakāves
Vaterlo kaujā. Daži vēsturnieki šos kungus ir nodēvējuši par diženiem
valstsvīriem, kas Eiropai ar savu viedumu un tālredzību esot nodrošinājuši 100 gadus miera un stabilitātes (es personīgi esmu šim novērtējumam publiski oponējusi dažādos forumos). Vīnes kongresa diplomātijas dižgariem, kā Meterniham un Taleirānam, šai interpretācijā tiek
pretstatīti tie “mēnessērdzīgie” valstsvīri, kuri pēc Pirmā Pasaules kara
parakstīja Versaļas līgumu 1919. gadā. Toreiz tik tiešām tika teikts, ka
šis bijis “karš, lai beigtu visus karus”, taču līgumā bija iekļauti tādi noteikumi, kas jau divdesmit gadus vēlāk noveda pie Otrā Pasaules kara.
Kad tieši 200 gadus pēc Vīnes kongresa noslēguma man bija izdevība
piedalīties šī notikuma gadadienas pasākumā Vīnē, tajā pašā pilī un
tieši tajā pašā zālē, kur viss tolaik bija noticis, es vērsu klātesošo uzmanību uz dažām zīmīgām detaļām šajā ikoniskajā grupas attēlā. Kungi,
kā zināms, tajā laikmetā valkāja relatīvi plāna auduma, ļoti piegulošas
baltas bikses, kas sniedza uzskatāmas un labi novērtējamas liecības tieši par viņu vīrišķības fiziskajiem atribūtiem. Apzināti vai neapzināti,
šeit vizuāli nepārprotamā veidā bija simboliski uzsvērts, ka vara un tās
sadale pasaulē ir vīriešu atbildība un privilēģija.
Kungi, kuri bija vairāk vai mazāk tālredzīgi vai mēnessērdzīgi, parakstīja Versaļas līgumu 1919. gadā, ģērbušies pēc daudz diskrētākas
un atturīgākas modes, taču arī viņus pieejamās fotogrāfijās redzam
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ļoti cienīgus, zīda cilindros, smalkos cimdos un ar grezniem spieķiem
kā ģenerāļu zižļiem rokās. Sievietes augstos un atbildīgos amatos viņu
vidū būtu velti meklēt. Kaut ilgstošu mieru Eiropā viņi nebija spējīgi
nodrošināt, veselas desmit jaunas Eiropas valstis viņiem būs mūžam
pateicīgas par to, ka viņi atzina to neatkarību, un par to, ka iespaidu
sfēru sadalīšana vairs netika tikpat atklāti debatēta un deklarēta kā Vīnes kongresā. ASV prezidents Vilsons gan pats esot bijis pārsteigts par
sajūsmu, ar kādu Eiropas iedzīvotāji uzņēma viņa deklarācijas punktu
par tautu pašnoteikšanās tiesībām, tāpat izskan argumenti, ka tieši to
jau viņš īstenībā neesot domājis, bet viss velti. Brīvības gars bija izlaists
no pudeles un ir nedomāja tajā vairs atgriezties pēc savas brīvas gribas.
Līdzīgi kā ar vēlēšanu tiesībām, sieviešu klātbūtne aizsardzības un
drošības jautājumos Latvijā tika atestētajai līdz ar neatkarības cīņām.
Sievietes ne tikvien aktīvi piedalījās ievainoto kopšanā palīdzības akcijās milzīgajai bēgļu masai , bet trīs sievietes pēc kara tika apbalvotas
ar Lāčplēša ordeni par savu varonību. Lai arī bija tikai trīs no vairāk
nekā 2100 šādi apbalvotiem cilvēkiem, strēlniece Līna Čanka un dižkareive Valija Veščūna aktīvi piedalījās cīņās, kamēr Sieviešu palīdzības korpusa brīvprātīgā Elza Žiglēvica par savu darbību karavīru ēdināšanā maksāja ar dzīvību.
Latvija ieviesa pilnīgu pilsoņu vienlīdzību līdz ar neatkarības iegūšanu, un nekādi juridiski šķēršļi dzimumu vai jebkāda cita veida
vienlīdzībai netika radīti. Šajā ziņā Latvija bija tālu priekšā tādām
valstīm kā Francija, kur tikai 1944. gadā, vēl daļēji vācu okupācijā, pagaidu valdība pasludināja balsošanas tiesības sievietēm (tā laika Francijas aizjūras teritorijā Alžīrijā iedzimto musulmaņu sievietes ieguva balsstiesības tikai 1958. gada jūlijā). Rekordiste dzimumu
nevienlīdzības ziņā Eiropā paliek Šveice, kur sieviešu tiesības balsot
vietējās Appencelles kantona vēlēšanās tika panāktas tikai ar federālās Augstākās tiesas pavēli 1991. gadā. Lieki piebilst, ka mizogīniskas
attieksmes un izteikumi turpina zelt un plaukt līdz pat mūsu dienām
praktiski visur pasaulē, tikai dažādos mēros un līmeņos. Vismaz
Eiropā varbūt mazāk dzirdami tādi izteicieni kā pagājušā gadsimta grieķu politiķa Emanuēla Roidesa (Emmanuel Rhoides) apgalvojums, ka sievietēm piemērotas tikai divas profesijas: mājasmāte vai
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prostitūta, tomēr gadsimtiem seni stereotipi par katram dzimumam
piemērotām sabiedriskām lomām nebūt vēl nav pilnīgi izzuduši. Bez
tam aizspriedumi šādos jautājumos nepastāv tikai vīriešu starpā, bet
tradicionāli orientētas sievietes bieži ir pašas dedzīgākās šādu nostāju
aizstāves (piemēram “Real Women” kustība ASV un līdzīgas citur).
Vienādas politiskās tiesības, no kurām tiesības piedalīties vēlēšanās un arī kandidēt tajās ir pašas svarīgākās, ir tikai pirmais solis līdz
pilnīgai dzimumu vienlīdzībai. Daudzās Āfrikas valstīs vēl joprojām
sievietēm nav tiesību pirkt vai mantot zemi vai citus nekustamos īpašumus, kas rada it sevišķi traģiskas sekas atraitnēm ar daudziem bērniem. Smieklīgais Saūda Arābijas aizliegums sievietēm vienām pašām
vadīt automašīnu tikai nesen ir ticis žēlīgi atcelts. Taču absurdi ierobežojumi sievietēm vēl ne tik sen bija konstatējami pat citādi ļoti demokrātiskās valstīs, kā Kanādā. Tā, kad šī raksta autore devās uz tuvāko
slimnīcu, lai dzemdētu savu pirmo bērnu 1963. gada decembrī Monreālā, Kvebekas provincē, viņai bija jāiegūst sava vīra paraksts un piekrišana, pirms slimnīcas darbinieki sāka ķerties pie viņas uzņemšanas.
Tas ir bijis tāls ceļš no šīs likumīgās atkarības līdz prezidentes amata
autoritātei dzimtenē, kad iestāšanās procesos ES un NATO prezidentei
bija iespēja būt īpaši aktīvai tieši ārpolitikā un drošības jautājumos.
Apvienoto Nāciju Cilvēktiesību deklarācija skaidri uzskaita pamata principus, pēc kuriem vadoties, būtu jālikvidē visi iespējamie
šķēršļi, kas neļauj ikkatrai personai būt vienlīdzīgai likuma priekšā. Daudzās pasaules valstīs pat juridiskā līmenī šīs prasības nav sasniegtas, bet Latvija noteikti nav to vidū. Praksē tikpat svarīgas kā
juridiskais ietvars tomēr ir tradīcijas un sabiedrībā valdošie uzskati,
stereotipi un aizspriedumi. No šāda veida šķēršļiem arī Latvija nav
brīva. Beidzot, ir tomēr jāuzsver, ka pastāv viena pilnīgi objektīva
un neapgāžama atšķirība sieviešu un vīriešu dzimumu starpā. Tā ir
bioloģiskā reprodukcijas funkcija, kas nosaka, ka sieviete ir un paliek vienīgā, kas spēj dzemdēt bērnus, kamēr vīrietim ir tikai donora
funkcija apaugļošanā. Ja negribam, lai cilvēce izmirst, tad sievietēm
reproduktīvajā vecumā būtu nepieciešama ne tikvien sava partnera
vai plašākās dzimtas aizsardzība un atbalsts, bet valsts un sabiedrības
atbalsts un pretimnākšana kopumā. Tajā pašā laikā ir jāatceras, ka,
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pretēji vīrietim, sievietes auglības gadi ir ierobežoti gan hronoloģiski
auglīgo gadu skaita ziņā, gan fizioloģiski attiecībā uz to grūtniecību
skaitu, cik viņas augums var panest, pirms tai jānomirst dzemdībās
(kā tas vēl mūsdienās daudzās zemēs notiek). No tā vispirms izriet secinājums, ka nepieļaujama ir sievietes tiesību ierobežošana visa mūža
garumā it kā par labu nākamās paaudzes radīšanai. Bioloģija nedrīkst
kļūt augstāka par cilvēka cieņu un tiesībām. Tikpat maz ir pieļaujama
sieviešu tiesību ierobežošana attiecībā uz brīvo izvēli par pēcnācēju
radīšanu vai ne. Sievietei pašai, nevis vairāk vai mazāk veciem kungiem vairāk vai mazāk greznos amata tērpos, ir jābūt tiesībām būt
pavēlniecei pār to, kas notiek ar viņas augumu.
Atgriežoties pie juridiskajām tiesībām: sievietēm Latvijā nav jāsastopas ar jebkādiem politiskiem ierobežojumiem, pat ne tādās tradicionāli maskulīnās jomās kā ārpolitika un drošības politika, kādas
tiek analizētas šajā sējumā ievietotajās esejās. Latvijā nevaram sūdzēties par jebkādiem neredzamiem “stikla griestiem”, caur kuriem kāda
sieviete vēl nebūtu izlauzusies. Kopš neatkarības de facto atjaunošanas
pēc 1991. gada augusta puča Padomju Savienībā, Latvija ir piedzīvojusi, tā teikt, pilnu komplektu sieviešu visos valsts augstākajos amatos.
Pirmā un līdz šim pēdējā Valsts prezidente ir vienīgā, kura līdz šim
brīdim nokalpojusi divus pilnus četru gadu amata termiņus, līdz ar to
ir visilgāk kalpojusī prezidente līdzšinējā neatkarīgās Latvijas vēsturē.
Latvijai ir bijusi viena Ministru prezidente, četras Saeimas priekšsēdētājas, viena ārlietu ministre, viena aizsardzības ministre un tā pati
arī bijusi iekšlietu ministre (kas arī tradicionāli tiek uzskatīta kā vīriešiem “piederoša” ministrija). Tas, protams, ne tuvu vēl netuvojas bijušo vīriešu skaitam katrā no šiem augstajiem valsts amatiem, tomēr
sniedz būtisku liecību par to, ka sievietēm nav slēgtas durvis uz šiem
sasniegumiem. To pašu nevar teikt par ļoti daudzām citām valstīm,
sākot jau ar pašām vecākajām no pēcrevolūciju Rietumu demokrātijām – ASV un Franciju, kas vēl joprojām gaida uz savu pirmo sievieti
prezidenti.
Šajā sējumā lasītājs atradīs plašas, lieliski dokumentētas un pārliecinoši argumentētas analīzes par Latvijas sieviešu politisko darbību
ārlietās un drošības jautājumos kopš 20. gadsimta deviņdesmito gadu
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sākuma. Te atradīsim arī vērtīgus statistiskos datus par īpaši vēsturisko Latvijas pirmo reizi kā ES prezidējošai valstij, ko daži partnervalstu
dalībnieki Briselē tikai pa pusjokam nodēvējuši par “ES prezidentūru
brunčos”. Atsevišķi aplūkota arī mazākumtautību sieviešu, jauniešu
un nevalstisko organizāciju pārstāvju loma kā ārpolitikas, tā drošības
politikas jomās. Kā valstī, kur valda reprezentatīvā demokrātija un
proporcionālā vēlēšanu sistēma, ir jāsaprot, ka sievietes Latvijā nekādā
ziņā nedrīkst dēvēt par “minoritāti”, jo demogrāfiski viņas valstī ir pat
skaitliskā vairākumā pār vīriešiem (jo Otrā Pasaules kara un okupācijas cirstās brūces tautas dzīvajā spēkā vēl joprojām nav sadzijušas).
Ja arvien uzstājīgāk izskan prasības pēc dzimumu paritātes visdažādākajās jomās, tas nenozīmē, ka jebkura sieviete, reiz izvēlēta vai ievēlēta savās funkcijās, varētu pretendēt pārstāvēt visu sieviešu intereses un viedokļus. Sievietes savos uzskatos, protams, ir tikpat dažādas
kā vīrieši. Tikai savās cilvēktiesībās viņas ir vienādas, gan vienādas
savā starpā, gan vienādas ar vīriešiem. Īstenībā to pašu varētu teikt
arī par etniskām, reliģiskām, seksuālām vai jebkādām citām minoritātēm, kā arī par jauniem cilvēkiem, kuri pēdējo gadu laikā arvien
uzstājīgāk sevi piesaka kā politiski vērā ņemama iedzīvotāju grupa.
Arī viņu starpā var valdīt un valda dažādi viedokļi un pārliecības. Tas,
kas visām šīm grupām kopējs, ir vēlme likvidēt jebkādus pastāvošus
šķēršļus savu kā cilvēku, kā individuālu personu tiesību realizēšanai,
kas balstītos uz viņu identifikāciju un stigmatizāciju kā šādai vai citai skaitliskai minoritātei, vai mazāk ietekmīgai, “mazāk svarīgai” vai
“mazāk vērtīgai” ļaužu grupai. Tikai tad, kad aizspriedumaini šķēršļi un ierobežojumi ir tikuši likvidēti, ir iespējams realizēt visas citas
demokrātijas sniegtās priekšrocības. Tās atļauj indivīdam baudīt visas
savas tiesības, tai pašā laikā arī uzņemoties tām līdzi nākošās atbildības, kas obligāti iekļauj respektu pret savu līdzcilvēku tiesībām.
Vaira Vīķe-Freiberga
Latvijas Valsts prezidente no 1999. gada līdz 2007. gadam
Rīgā, 2020. gada 18. novembrī
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Konceptuāls ievads
ANDRIS SPRŪDS, ELIZABETE VIZGUNOVA
Latvijas Ārpolitikas institūta projekts “Sievietes Latvijas ārpolitikā
un drošības politikā” tika aizsākts 2020. gada sākumā. Tomēr doma
par nepieciešamību runāt par dzimuma un dzimtes1 nozīmi Latvijas
ārpolitikas un drošības politikas veidošanā tika konceptualizēta jau
2018. gadā, kad Latvijā norisinājās arī Vācijas Bundestāga deputātes
Elizabetes Močmanes (Elisabeth Motschmann) grāmatas “Sieviešu diplomātija” (FeMale Diplomacy. Women in Foreign Policy) publikācijas
svētki. Diskusijas laikā šīs grāmatas redaktoriem bija unikāla iespēja
uzklausīt viedokļus, kas atbalsoja plašākā pasaulē tik bieži dzirdētās,
bet Latvijā mazāk apspriestās problēmas (piemēram, “stikla griestus”
un “lipīgās grīdas”) un arī “veiksmes stāstus”, kas pierādījuši Latvijas
sabiedrības līdztiesīgo dabu. Tālāka grāmatas idejas konceptualizācija
norisinājās, neformālās diskusijās apspriežot dzimuma un dzimtes dimensiju starptautisko attiecību analīzē arī ar kolēģiem no Vācijas vēstniecības, kā rezultātā ar Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas palīdzību
nonācām pie šī projekta konceptualizācijas.
1

Grāmatas ietvaros lietoti termini dzimums, dzimte un dzimuma identitāte. Tomēr grāmatas
eseju ietvaros nav novelkamas skaidras robežas starp šiem terminiem. Tomēr konvencionāli
tie tiek saprasti šādi: dzimums nozīmē bioloģisko piederību sievietēm vai vīriešiem, viņu bioloģiskās funkcijas; dzimte nozīmē specifisku kultūras ietekmē veidojušos īpašību kopumu,
kas nosaka sieviešu un vīriešu sociālo uzvedību. Šis jēdziens raksturo sociāli izveidojušās
attiecības starp vīriešiem un sievietēm; dzimuma identitāte nozīmē personisku priekšstatu
par sevi kā vīrieti vai sievieti (vai dažkārt abus, vai nevienu no šiem). Šis jēdziens ir cieši
saistīts ar dzimuma lomas jēdzienu, kas saprotamas kā tradicionāli pieņemtas lomas, kas izveidojušās socializācijas (audzināšanas, mediju, citu faktoru ietekme) rezultātā, bet kurām
nav rodams objektīvs pamatojums, tomēr rezultātā tās ierobežo cilvēku uzvedību un arī
viņu labklājību un labsajūtu. Avots: Latvijas Republikas Labklājības ministrija, Skaidrojošā
vārdnīca, http://adm.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=80866.
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Arī Latvijā šī jaunā akadēmiskā disciplīna aktualizējusies dažādu
procesu mijiedarbības rezultātā. Starptautiskā līmenī 2020. gadā ANO
Drošības padomes rezolūcija par sievietēm, mieru un drošību “svin”
20. gadskārtu. Šī rezolūcija bija pirmais starptautiskais dokuments,
kas atzina ne tikai sieviešu iesaistes konfliktu risināšanā un miera veidošanā nozīmi, bet arī nepieciešamību ņemt vērā dzimtes perspektīvu
jebkurā drošības un miera nodrošināšanas procesā.2 Šogad arī Latvijā pieņemts pirmais Nacionālais rīcības plāns, kas norāda uz šīs tēmas
aktualizēšanu augstākajā politiskajā līmenī. Dokuments paredz arī
sabiedrības, īpaši jaunās paaudzes, izpratnes un zināšanu veicināšanu par dzimumu līdztiesību un ar dzimumu saistītas vardarbības izskaušanu.3 Šogad 25. gadskārtu svin arī Pekinas Deklarācija un rīcības
platforma, kura dēvēta par “visambiciozāko” starptautisko deklarāciju
sieviešu un meiteņu spēcināšanai visā pasaulē, un ziņojumus par paveikto šīs deklarācijas ietvaros regulāri iesniedz arī Latvija.4
Līdztiesības nodrošināšanas nepieciešamība, īpaši – līdztiesības
starp sievietēm un vīriešiem vai dzimumu līdztiesības nozīme – pēdējā laikā aktualizējusies arī ES līmenī. Pat spīti faktam, ka dzimumā balstītas diskriminācijas aizliegums darba tirgū, kā arī līdztiesība
starp sievietēm un vīriešiem ir attīstījusies jau kopš 1957. gada, šis jautājums no šķietami pašsaprotamas ES pamattiesību kategorijas kļuvis politiski “jūtīgs”.5 ES Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ir arī pirmā sieviete ES vēsturē, kura ieņem šo nozīmīgo amatu.
Viņa dzimuma dimensiju izmantoja ne tikai kā kritēriju sava kabineta
2

3

4

5

United Nations, Landmark resolution on Women, Peace and Security [Rezolūcija par sievietēm, mieru un drošību], https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija, Apstiprināts Latvijas pirmais Nacionālais rīcības
plāns ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību mērķu īstenošanai Latvijā 2020.–2025. gadam, https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/66274-apstiprinats-latvijas-pirmais-nacionalais-ricibas-plans-ano-drosibas-padomes-rezolucijas-1325-par-sievietem-mieru-un-drosibu-merku-istenosanai-latvija-2020-2025-gadam.
UNECE, Beijing +25 Regional Review Meeting [Pekinas platformas 25. gadadienas reģionālās platformas tikšanās], https://www.unece.org/beijing25.html.
Sīkāk skatīt, piemēram: Weonika Grzebalska, Andrea Peto, “The gendered modus operance of the illiberal transfomration in Hungary and Poland” [Dzimtiskotais neliberālo transformāciju modus operandi Ungārijā un Polijā], in: Women’s Studies International Forum,
Vol. 68, May–June 2018, 164–172 vai Agnieszka Graff, “Report from the gender trenches:
War against “genderism” in Poland” [Ziņas no dzimtes tranšejām: karš pret “genderismu”
Polijā], in: European Journal of Women’s Studies, 6.10.2016.
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sastādīšanai, bet arī komisāru amatu pienākumu formulēšanai. Tāpēc
par Līdztiesības komisāri kļuvusi Helēna Dalli no Maltas, kuras vadībā izstrādāta arī jaunā ES dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025.6
Šīs stratēģijas ievaros paredzēts pievērsties trim prioritātēm, tajā skaitā vardarbības pret sievietēm un vardarbības mājās apkarošanai, sieviešu vienlīdzīgam atalgojumam un pārstāvniecībai darba tirgū, kā
arī dzimumu līdzsvara palielināšanai uzņēmumu valdēs un dzimumu
līdzsvaram visos ES pārvaldības līmeņos.7 Kaut arī šī stratēģija aizstāj
savas priekšgājējas Eiropas Komisijas stingro nostāju jautājumos, kas
saistīti ar līdztiesības veicināšanu, nav iespējams to izolēt no kopējā
politiskā klimata ES. Pretestība Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija) pieņemšanai kļuvusi par nozīmīgu strīda
ābolu starp Briseli un vairākām Eiropas galvaspilsētām. Terminoloģiskās nesaskaņas par “dzimte” (gender) saturu un definīciju, dzimtes
studijām un to nozīmi šobrīd izmantotas arī nacionālu politisku mērķu sasniegšanai, par spīti faktam ka Latvijas akadēmiskajā vidē šīs tēmas apspriestas jau ilgstoši.
Šo procesu rezultātā arī Latvijas sabiedrībā aktualizējušies jautājumi, kas saistīti ar bioloģiskā dzimuma, dzimtes un seksualitātes nozīmi nākotnes sabiedrības veidošanā. Spēja objektīvi vērtēt šo
terminu saturu un lietderību Latvijas demokrātisko procesu stiprināšanai šķiet primāra iepriekš aprakstītajā politiskajā klimatā.
Dzimumu vienlīdzības interesentiem un “advokātiem” tomēr nereti nākas dzirdēt jautājumu – vai diskusija par dzimumu līdztiesību
Latvijā ir vajadzīga vispār, vai tas nav kaut kas pašsaprotams? Latvijas, īpaši jau Labklājības ministrijas un nevalstiskā sektora darbs
līdztiesības nodrošināšanā vainagojies ar ievērojamiem panākumiem. Piemēram, Pasaules Bankas “Sievietes, bizness un likums”
indekss 2020. gadā atzīst Latviju par valsti, kurā likums nodrošina visvienlīdzīgākos apstākļus visiem sabiedrības locekļiem veidot
6

7

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Dzimumu līdztiesības stratēģija – ceļā uz Savienību, kurā valda līdztiesība.
Turpat.
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savu dzīvi visdažādākajās personīgās un profesionālajās situācijās.8
Latvija šobrīd ir arī valsts, kur proporcionāli lielāks skaits sieviešu
nekā vīriešu – tātad 56 % – ieņem izpilddirektora amatu.9 Arī šīs
grāmatas veidošanā iesaistītās sievietes atstājušas patiešām unikālu
iespaidu uz Latvijas ārpolitikas un drošības politikas veidošanu, tikai pasvītrojot šo faktu. Šādi sasniegumi, šķiet, norāda gan uz faktu, ka būt par sievieti Latvijā patiešām ir krietni vieglāk nekā lielākajā daļā pasaules. Tāpēc būtu labi un prātīgi mobilizēt resursus
svarīgāku problēmu risināšanai.
Tomēr dzimumu vienlīdzība pēc savas būtības neaprobežojas tikai ar adekvāta likuma ietvara ieviešanu, kas Latvijai patiešām izdevies lieliski. Ja līdzīgu argumentāciju izmantotu arī citu sociopolitisko problēmu risināšanā, tad varētu vienkārši norādīt, ka jebkādi
argumenti par nevienlīdzību neiztur kritiku, jo Satversme garantē
Latvijas valsts demokrātisku iekārtu un tātad – vienlīdzīgas iespējas
visiem, kaut arī ikdienas realitāte ārpus Rīgas dinamiskā centra ir pavisam cita. ES dzimumu līdztiesības indeksā, ko ik divus gadus veido Viļņā izvietotais Eiropas dzimumu līdztiesības institūts (European Institute for Gender Equality, EIGE) norāda, ka Latvija 2020. gadā
joprojām ir zem ES vidējā rādītāja – ieņemot 17. vietu starp ES 27 dalībvalstīm.10 Šajā indeksā apskatītas līdztiesības dažādās dimensijas, norādot uz Latvijas veiksmes stāstiem – piemēram, pateicoties
2018. gada Saeimas vēlēšanām, kuru rezultātā par 33 no 100 13. Saeimas deputātiem kļuva sievietes, tajā skaitā arī LGBTQI+ kopienas
pārstāves, uzlabojot rādītājus šī indeksa varas dimensijā. Tomēr norādīts arī uz nopietnām problēmām, piemēram, naudas (finansiālo
resursu un ekonomiskās situācijas) un darba (dalības un segregācijas darba tirgū un darba kvalitātes) dimensijās. Īpaši šie divi pēdējie
8

9

10

World Bank, “Women, Business and the Law 2020” [Pasaules Bankas ziņojums par sievietēm, biznesu un likumu 2020. gadā], https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/32639/9781464815324.pdf.
European Commission, Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman [Tikai katrs trešais izpilddirektors ES ir sieviete], 7.3.2019, https://ec.europa.eu/eurostat/documents
/2995521/9643473/3-07032019-BP-EN.pdf/e7f12d4b-facb-4d3b-984f-bfea6b39bb72.
EIGE, Gender Equality Index, Latvia 2020 [Dzimuma līdztiesības indekss, Latvija, 2020.
gads], https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/country/LV.

16

aspekti, šķiet, izgaismo, kā patiešām seni dzimumstereotipi un dzimuma lomas joprojām ietekmē mūsu ikdienu (t. i., joprojām pastāv
“sieviešu” un “vīriešu profesijas”, kas attiecīgi pelnījušas dažādu atalgojumu). Vēloties skaidrot šī tik strīdīgā, bet nozīmīgā jautājuma
mijiedarbību ar ārpolitiku un drošības politiku, arī Latvijas Ārpolitikas institūta komanda nolēma pievērsties šai tēmai padziļināti, īpaši sieviešu dažādajai pieredzei un trajektorijai ārpolitikā un drošības
politikā.
Iesaistoties šajā diskusijā, šī grāmata piedāvā Latvijā vēl līdz
šim nepublicētu skatījumu uz starptautisko attiecību veidošanu no
dzimtes studiju perspektīvas. Grāmatas redaktori, konceptualizējot
grāmatas saturu, izvēlējās atstāt izvēli par labu vienai vai citai terminu “sieviete”, kā arī “dzimums” un “dzimte” definīcijai grāmatā
iekļauto autoru rokās. Autoru pašu izpratni par šo terminu nozīmi
un saturu papildina arī grāmatas eseju pielikumos iekļautās intervijas ar atslēgas personām Latvijas ārpolitikā un drošības politikā. Šī
apzinātā izvēle ir ļāvusi veikt arī Latvijas feminisma nokrāsu “kartēšanu” (kaut arī šaurā aptaujāto lokā), kas aprakstīta šīs grāmatas
noslēgumā.

Grāmatas mērķis
Grāmatas satura sastādīšanas posmā tika iezīmēti mērķi, kas saistīti
ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas procesu aplūkošanu kopš
Latvijas neatkarības atjaunošanas no sieviešu un dzimtes studiju perspektīvas. Grāmatas esejās autores vērsušas uzmanību šādiem pētniecības virzieniem:
• Dzimtes studijas un sieviešu perspektīva uz Latvijas ārpolitikas
un drošības politikas veidošanu 1990. gados;
• Sieviešu loma, mainot “tradicionālo” izpratni par dzimuma lomām, kļūstot par politiskajām līderēm un pievienojoties vai vadot militāras struktūras;
• Sieviešu lomas atklāšana dažādos nacionālos un starptautiskos
procesos, un šo procesu analīze no dzimtes studiju perspektīvas;
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• Sieviešu pieredze nevalstiskajā sektorā, veidojot Latvijas ārpolitiku un drošības politiku;
• Dažādu intersekciju izpēte, ieskaitot etnisko piederību, vecumu
un seksualitāti, kas ietekmē sieviešu iespēju reprezentēt/iesaistīties un ietekmēt Latvijas ārpolitiku un drošības politiku.
Grāmatas autoru kolektīvs tika sastādīts atbilstoši šīs plašās un sarežģītās tematikas prasībām. Kolektīvā piesaistītas vēsturnieces, politikas zinātnieces, kā arī diplomātes – esošās un topošās – ar padziļinātu izpratni par šo jautājumu no subjektīvās un profesionālās vai
akadēmiskās pieredzes.
Tikpat svarīgi norādīt, ka katrai no grāmatā lasāmajām esejām
pievienotas intervijas ar Latvijas politiķēm, diplomātēm, nevalstiskā sektora pārstāvēm un aktīvistēm, kuras ir kalpojušas par atslēgas
cilvēkiem Latvijas mūsdienu vēsturē. Eseju autores intervējamās personas izvēlējās, balstoties individuālā skatījumā uz pētāmā jautājuma specifiku un vajadzībām, taču šeit atrodamais saraksts nebūt nav
izsmeļošs. Šo interviju ietvaros autorēm tika lūgts pievērsties jautājumiem, kas saistīti ar dzimuma nozīmi diplomātiskās karjeras vai
karjeras drošības sektorā veidošanā. Kā atklāts grāmatas nodaļās un
noslēgumā, lielā mērā var uzskatīt, ka ne tikai Latvijas līdztiesīgais
likuma ietvars, bet arī sabiedrības atbalstošā attieksme nosaka, ka
Latvija ir “iespēju zeme” gan sievietēm, gan vīriešiem ārpolitikā un
drošības politikā gandrīz vienlīdzīgi. Tomēr autoru un intervējamo
vēstījumi liecina arī par šķietami novecojošu uzskatu ietekmi uz dzīves situācijām, kuras, novērtējot tikai statistiskos sasniegumus, viegli
iespējams palaist garām. Par to vairāk lasāms grāmatā un arī tās noslēdzošajā nodaļā.

Dzimtes studijas un starptautisko attiecību teorija:
satikšanās punkts, arī Latvijā
Pirms izklāstīt grāmatas saturu, šķiet svarīgi norādīt arī uz dzimtes
studiju un starptautisko attiecību disciplīnas savstarpējo mijiedarbību. Kaut arī šī neraksturīgā perspektīva Latvijas akadēmijā nav plaši
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izkopta, nozīmīgu ieguldījumu dzimtes studijām Latvijā devuši vēsturnieki, sociālantropologi, lingvisti un juristi. Tomēr, ieskatoties
starptautisko attiecību/starptautiskās drošības laukā, vienīgais identificējamais darbs ir profesores Žanetas Ozoliņas rediģētā “Dzimte un cilvēkdrošība” (Gender and Human Security: a View from the
Baltic Sea Region), kas izgaismo kompleksās attiecības starp dzimti,
drošību, attīstību, tiesībām un līdztiesību. Latvijas Ārpolitikas institūta skatījums, savukārt, piedāvā perspektīvu, kas vairāk piesaistīta sieviešu subjektīvajai pieredzei Latvijas ārpolitikā un drošības
politikā.11
Šis bagātīgais grāmatu klāsts (kas neraksturo pilno dzimtes studiju ieguldījumu starptautisko attiecību un drošības akadēmisko
disciplīnu attīstībā) savā saturā norāda uz problēmu, kas patiešām
raksturo starptautisko attiecību un drošības studijas kopumā: “dzimuma aklumu” (gender blindness). To kopumā pamato ar faktu, ka
starptautiskās attiecības un dzimtes studijas ir divas nodalītas disciplīnas. Tomēr šāda pieeja, šķiet, norāda, ka tādā gadījumā starptautiskie notikumi neietekmē sievietes un vīriešus dažādos veidos.
Vienlaikus COVID-19 krīze, kas aizsākās 2019. gada nogalē un turpina ietekmēt pasaules drošības, ekonomiskos un politiskos procesus visā šīs grāmatas tapšanas laikā, ir izgaismojusi starptautisko
notikumu dažādo ietekmi uz sievietēm un vīriešiem arī Latvijas
sabiedrībā.
Dzimtes studiju perspektīva uz starptautisko attiecību un drošības analīzi ņem vērā dzimumu un dzimti gan pētniecībā, gan praksē. Šī disciplīna attīstījusies vienlaikus ar feminisma otro (no aptuveni 1960. līdz 1990. gadiem),12 trešo (no aptuveni 1990. gadiem līdz
11

12

Tas seko tādu izdevumu piemēriem, kā: Edward Crapol, Women and American Foreign Policy: Lobbyists, Critics and Insiders [Sievietes ASV ārpolitikā: lobijistes, kritiķes un “insaideres”], (Greenwood Press, 1987) un Sylvia Bashevkin, Women and Foreign Policy Leaders:
National Security and Gender Politics in Superpower America [Sievietes un ārpolitikas līdieres: nacionālā drošība un dzimtes politika supervarā ASV], (Oxford Studies in Gender and
International Relations, 2018).
Otrā “viļņa” feminisms ir kustība, kas aizsākās ASV 1960. gados. Iedvesmojoties no pilsoņu
tiesību kustības ASV un paplašinot jautājumu loku, par kuru interesējās pirmā viļņa feministes, un pieprasot taisnīgu normatīvo aktu izstrādāšanu pret sievietēm visās dzīves sfērās,
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2010. gadam)13 un ceturto “vilni” (no aptuveni 2010. gada),14 un tāpēc
tās atzaros meklējamas teorētiskas un metodoloģiskas līdzības ar
tobrīd aktuālo feminisma starptautisko kustību ietvaros. Racionālā
feminisma starptautisko attiecību analīze lielākoties interesējas par
dzimtes ietekmi uz valstu izturēšanos starptautiskajā arēnā, un kā
starptautiskā politika ietekmē sievietes un vīriešus (racionālo feministu acīs uzskatītus par divām monolītām grupām ar konstantām
raksturīpašībām). Šī virziena pārstāvji pirmie identificēja problēmu – sievietes dzīvo vīriešu pasaulē, un tāpēc arī starptautisko attiecību uzbūve ir piesaistīta visos sabiedrības līmeņos eksistējošajām dzimtes struktūrām.15 Par spīti ciešajai piesaistei pozitīvistu
doktrīnai, racionālās feministes izpelnījās atraidījumu no citu nozaru zinātniekiem, galvenokārt tāpēc, ka “feminisma zinātne” vai

13

14

15

otrā “viļņa” feministes pievērsās teorētiskām diskusijām, kas bija saistītas ar struktūrām,
kuras turpināja apspiest sievietes, diskusijām par “dzimti” un “dzimumu”, to saturu, kā arī
ģimenes lomu. Ikoniski otrā “viļņa” feminisma darbi iekļauj Keitas Miletas “Seksuālo politiku”, Žermēnas Grīneres “Sieviete-einuhs”, starp citiem. Otrā “viļņa” feminisma ietvaros par
svarīgākajiem “atzariem” kļuva, pirmkārt, liberālais feminisms, kas fokusējās uz pragmatisku rīcību institucionālā un valdības līmenī; otrkārt, radikālais feminisms, kas virzījās uz sabiedrības pārveidošanu un pārstrukturēšanu, lai atteiktos un attālinātos no patriarhālajām
sabiedrības struktūrām; treškārt, kulturālais feminisms, kas uzsvēra sieviešu un vīriešu it
kā pašsaprotamās atšķirības un aicināja sievietes neatteikties no “sievietības” (womanhood)
vai “sievišķības”. Tomēr svarīgi norādīt, ka otrā viļņa feminisms lielā mērā atspoguļoja tikai
priviliģētu, vidusšķiras sieviešu skatījumu uz sociālo realitāti. Jau 1970. gados tradicionālajam otrā “viļņa” feminismam parādījās nopietna kritika.
Trešā “viļņa” feminisms tradicionāli tiek saistīts ne tikai ar straujākiem globalizācijas
procesiem, tehnoloģiju attīstību, bet arī ar postmodernisma kustības ietekmi uz jauno feministu paaudzi. Trešā “viļņa” feministu autores meklēja veidu, kā pārdefinēt un apstrīdēt
pastāvošās idejas par sievietību, dzimti un dzimumu, skaistumu, seksualitāti, sievišķību,
vīrišķību starp citiem tematiem. Trešo “vilni” spēcīgi ietekmēja gan Džuditas Batleres (Judith Butler), gan Džeka Halberstama (Jack Halberstam) izpratne par dzimtes identitātes un
seksualitātes veidošanos sabiedrības iespaidā un to konstruēšanu (un, rezultātā, kļūšanu par
“sievieti” un “vīrieti”). Svarīgi norādīt, ka trešā viļņa feminisma ietvaros veidojies arī intersekcionālais feminisms, kas ņēma vērā dažādos sieviešu diskriminācijas līmeņus, kas saistīti
ne tikai ar bioloģisko dzimumu, bet arī rasi vai klasi. Šeit minama tāda autore kā Kiberlija
Kernšava (Kimberlé Williams Crenshaw).
Ceturtā “viļņa” feminisms, kaut arī grūti konceptualizējams, aizsācies aptuveni 2010. gadā
un lielākoties atspoguļojās starptautiskajās feministu kustībās, tajā skaitā #MeToo, #Why
IStayed un citās.
Šīs grāmatas sastādīšanas laikā redaktori, diskutējot ar autorēm, nonāca pie secinājuma, ka
latviešu valodā runāt par tēmām, kas saistītas ar dzimtes perspektīvu starptautiskajās attiecībās, ir sarežģīti; nereti to ir grūti darīt precīzi. Pirmkārt, jo neskaitāmiem terminiem
(arī šīs grāmatas ietvaros pašu autoru tulkotiem (ar oriģinālo terminu iekavās angļu valodā),
kuri tiek lietoti dzimtes studijās, šobrīd nav atbilstošu latviskojumu; un, otrkārt, jo latviešu
valoda ir antropocentriska un izmanto vārdus vīriešu dzimtē, lai raksturotu dažādu amatu
pienākumus (piemēram, karavīrs, Bruņoto spēku augstākais vadonis utt.).
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“feminisma zināšanas”, kuras centās radīt šī atzara pārstāvji, nereti tika noraidītas kā “nezinātniskas”. Papildus racionālo feministu
centieni vispārināt sieviešu piedzīvoto saskārās ar nopietniem izaicinājumiem “skatupunkta” (standpoint) feministu kritikas dēļ. Tomēr
racionālo feministu ieguldījums šīs disciplīnas analīzē ir vērtīgs un
nenoliedzams – šī atzara pārstāvji pirmie norādīja uz starptautisko
attiecību dzimtiskoto dabu.
Skatupunkta feministu starptautisko attiecību atzars atteicās no
idejas par kādu sieviešu “universālu” pieredzi starptautiskajā kontekstā. Šo autoru – piemēram, Sandras Hārdingas (Sandra Harding)16
vai Dorotejas Smitas (Dorothy Smith)17 – analīze atklāja sieviešu perspektīvu uz sociālpolitiskiem un starptautisko attiecību jautājumiem
no subjektīvā skatupunkta. Liela daļa no pazīstamākajām feminisma
metodoloģiskajām pieejām – tajā skaitā etnogrāfiskās metodes, lauka
pētījumi un citi paņēmieni, kas stiprināja pētnieka un pētāmā subjekta savstarpējās attiecības – vēl joprojām iedvesmu smeļas tieši skatupunkta feministu paveiktajā. Skatupunkta feministes starptautiskās
attiecības skata no tādu marginalizētu aktoru viedokļa, kas sistemātiski izslēgti no varas pozīcijām. Līdzīgi kā racionālās feministes, arī
“skatupunkta feminisma” pārstāvji lielākoties definēja sievietes un vīriešus kā divas savstarpēji nošķirtas, monolītas grupas, tie izcēla arī
individuālu personu piedzīvoto. Līdzīgi kā racionālā feminisma atzars, arī skatupunkta feminisms izpelnījies kritiku par mēģinājumu
reprezentēt visu sieviešu vai vīrieši pieredzi, to atklāt un stāstīt “patieso” stāstu. Daļa šīs kritikas bija saistīta arī ar intersekcionālā feminisma popularitāti, kas atklāja dažādos diskriminācijas līmeņus, kas
piemeklē sievietes no nepriviliģētām etniskām, sociālām grupām vai
rasēm.
Patiesi sarežģītās feminisma atzaru savstarpējās attiecības komplicēja arī postmodernā feminisma izcelšanās. Postmodernā feminisma
16

17

Sīkāk skatīt: Sandra Harding, Feminism and Methodology: Social Science [Feminisms un
metodoloģija: sociālās zinātnes], (Indiana University Press, 1997).
Sīkāk skatīt: Doroty E. Smith, “From the Margins: Women’s Standpoint as a Methold of
Inquiry in the Social Sciences” [Skats no malas: sieviešu skatupunkta teorija kā sociālo zinātņu pētniecības metode], in: Gender, Technology and Development, 1.3.1997.
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skatījums uz starptautiskajām attiecībām atteicās no universālo patiesību meklēšanas, tā vietā pievēršoties zināšanu un varas analīzei. Šī
feminisma dažādie virzieni interesējās par sabiedrības izpratnes par
“sievišķo” un “vīrišķo” dekonstruēšanu un par valodu un tās funkciju
sabiedrības sociālās realitātes konstruēšanā. Feminisma starptautisko attiecību analīze pievēršas attiecīgi naratīvu un diskursa analīzei
dažādos kontekstos – piemēram, Karolas Konas (Carol Cohn) analīzē par ASV nacionālo drošības diskursu18 un Lauras Šepardas (Laura
J. Shepherd) analīzē par dzimtē balstītas vardarbības konceptiem un
starptautisko drošību.19
Šīs grāmatas saturs faktiski veidots, balstoties tieši skatupunkta feminisma izpratnē par sieviešu subjektīvās pieredzes nozīmi. Vienlaikus, šajās esejās iezīmējas arī šai pieejai tik neraksturīgā atteikšanās
piedēvēt sievietēm kā grupai kādas konstantas, noteiktas īpašības – vai
pat kopēju pieredzi. Esejās norādīts uz problēmām, kuras aktualizē intersekcionālais feminisms – dzimums un dzimte vai dzimuma identitāte, kas cieši saistīti ar vecumu, etnisko piederību vai sociālo klasi,
un tāpēc kļūst par daļu no autoru un intervējamo stāsta grāmatas esejās un to pielikumā atrodamajās nodaļās. Lai atklātu savu vēstījumu,
autores izmanto arī plašu klāstu metodoloģisko pieeju – tajā skaitā
“dzimuma pārstāvniecības” studiju (gender gap studies) metodoloģijā
balstītas pieejas, kas pievēršas sieviešu un vīriešu atalgojuma, pienākumu sadales un no tā izrietošo seku analīzei; kā arī diskursa analīzei,
cenšoties atspoguļot struktūras, kas veido pētāmo subjektu realitātes
izpratni.

18

19

Sīkāk skatīt: Carol Cohn, “Motives and Methods: Using Multi-Cited Ethnography to Study National Security Discourses” [Motīvi un metodes: etnogrāfijas izmantošana nacionālās
drošības diskursa pētniecībai], in: Feminist Methodologies for International Relations [Metodoloģija starptautiskajās attiecībās], ed. by Brooke A. Ackerly, Maria Stern and Jacqui True,
(Cambridge Unviersity Press, 2006).
Sīkāk skatīt: Laura J. Shepherd, Gender, Violence and Discourse as Practice [Vardarbība un
diskurss kā prakse], (Zed Books, 2008).
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Grāmatas satura izklāsts
Grāmatas ietvaros iekļautas septiņas nodaļas, kas vēsta par sieviešu
klātbūtni Latvijas ārpolitikā un drošības politikā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Nodaļu izkārtojums šajā grāmatā nav hronoloģisks
vai hierarhisks; tas drīzāk epizožu veidā atspoguļo periodus Latvijas
mūsdienu vēsturē, kas grāmatas redaktoru acīs iezīmējušas īpašu,
dzimtiskotu (gendered) dinamiku.
Grāmata sākas ar Dainas Bleieres vēstījumu par sievietēm Latvijas
diplomātiskajā dienestā 1990. gados. Esejas ietvaros sniegtais izklāsts
stāsta par sistēmiskajiem iemesliem sieviešu pārstāvniecības palielināšanai ārlietu dienestā. Autore izgaismo dažādos faktorus, kas ietekmēja sieviešu ieplūšanu ārlietu dienestā – tajā skaitā piederību ārzemju
latviešu kopienai, izglītību un valodu zināšanas, kā arī personiskās
iezīmes. Turklāt esejā sniegti arī līdz šim šādā formātā neapkopoti
statistikas dati par sieviešu klātbūtni ārlietu dienestā, kas ļauj izdarīt interesantu secinājumu – sieviešu karjeras attīstība ir bijusi lēnāka. Citējot, “Pat veiksmīgākajām sievietēm diplomātiskajā dienestā
90. gados un 2000. gadu sākumā bija nepieciešams nostrādāt vismaz
9–10 gadus diplomātiskajā dienestā līdz iecelšanai vēstnieka amatā,
bet vīrietim tas prasīja vidēji 5–8 gadus”, tādējādi norādot uz “stikla
griestiem”, ar ko šajā laika posmā nācās sastapties sievietēm ārlietu
dienestā. Vienlaikus nodaļā norādīts, ka jau 1990. gados sieviešu “ieplūšanu” ārlietu dienestā noteica nepieciešamība pēc kvalificētiem
darbiniekiem visupirms, tādejādi atspoguļojot Ārlietu ministriju kā
vienlīdzīgu un iekļaujošu vidi visā ārlietu dienesta pastāvēšanas laikā.
Gunda Reire savā nodaļā vēsta par sieviešu politisko līderību. Ņemot vērā Latvijas rādītājus “uz globālā fona”, sieviešu pārstāvniecība
ārpolitikā un drošības politikā ir patiešām ievērojama. Uzsverot Latvijas pārstāvniecību augstos amatos, autore norāda uz dinamiku sabiedrībā: piemēram, 60 % sabiedrības nepiekrīt, ka sievietēm nepiemistu
nepieciešamās kvalitātes vai prasmes, lai ieņemtu vadošus amatus politikā, par ko liecina arī sieviešu klātbūtne (gandrīz) visos valsts pārvaldes augstākajos līmeņos. Tomēr autore norāda arī, ka sabiedrības
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“gaidas” no sievietes, kas saistīti ar ģimenes pienākumiem, joprojām
ietekmē arī sieviešu profesionālo izaugsmi – t. i., “74 % Latvijas sabiedrības uzskata, ka tieši tā arī ir sievietes loma – rūpēties par mājām
un ģimeni”, kas noved arī pie nevienlīdzīgas mājsaimniecības un aprūpes pienākumu sadales. Interesanta ir arī dimensija, kas izgaismota,
raksturojot sabiedrības vērīgās acs asimetrisko pieeju sieviešu un vīriešu analīzei. Citējot: “Mērķtiecīgs vīrietis ierasti tiek uzlūkots kā ar
līdera dotībām apveltīts, kamēr sieviete ātri tiek nodēvēta par varaskāru karjeristi. Ir jānotiek kaut kam grandiozam, lai vīrietis saņemtu
kritiku par savu apģērbu vai sasuku, bet kritizēt sievietes matu krāsu, dekoltē izgriezumu, kurpju papēžu augstumu, galu galā – gaumi,
ir pierasta lieta, ar ko saskaras sievietes līderes ārpolitikā un drošības
politikā medijos un sadzīvē”.
Elizabete Vizgunova savā nodaļā pievēršas drošības un aizsardzības sektora izvērtējamam. Šajā sektorā sieviešu pārstāvniecība
joprojām ir zema visā pasaulē, un Latvija uz šī fona izceļas kā “paraugskolēns”, kuram jau tagad izdevies sasniegt lieliskus rezultātus.
Patiešām, Latvijas rādītāji ir vieni no vadošajiem visā NATO dalībvalstu kopā, un līdz 2026. gadam uzstādītais mērķis – sasniegt 25 %
sieviešu dalību Bruņotajos spēkos – ir apsveicams, turklāt līdz šim
nesasniegts “augstums” Rietumu pasaules vēsturē. Vienlaikus, apskatot kopējos statistikas datus, autore secina, ka sievietes lielākoties pārstāvētas militārā ranga zemākajos amatos. Autore uzsver arī
līdz šim nerisinātas problēmas, kas saistītas ar LGBTQI+ kopienas
pārstāvniecības trūkumu (vai drīzāk – šī jautājuma neredzamība)
Latvijas armijas rindās. Šī dinamika liecina ne vien par maskulīno
kultūru, kas joprojām valda Latvijas armijā, bet arī atspoguļo kopējo
noskaņojumu sabiedrībā šajā jautājumā.
Vinetas Kleinbergas eseja ilustrē līdzīgu veiksmes stāstu – Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros, ko autore sauc arī par Latvijas “pieaugšanas eksāmenu”. Autore norāda, ka
“Latvija ir īpaša ar to, ka Latvijas Ministru prezidente prezidentūras
laikā bija sieviete”, kas licis prezidentūrai arī publiskajā atmiņā iespiesties ar “sievietes seju”; taču norāda arī, ka “pārējos vadības līmeņos jaušama disproporcija: ministru vidū tikai trešdaļa bija
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sievietes, kamēr valsts sekretāru vidū sieviešu bija apmēram puse”.
Šajā nodaļā norādīts uz vairākām interesantām tēmām, kas caurvij
arī citas grāmatas nodaļas: tajā skaitā, ka sieviešu augstais īpatsvars
valsts pārvaldē skaidrots ar šīs darbavietas priekšrocībām, ņemot
vērā, ka sievietes dara lielu daļu rūpju darba mājās. Tās iekļauj “īslaicīgu elastību bērna piedzimšanas gadījumā, pusslodzes darbu,
viegli aizvietojamu darbu, kā arī darbu, kurš uz darba līguma pamata nodrošina apmaksātu atvaļinājumu, veselības vai sociālo apdrošināšanu, pat ja darbs ir mazāk apmaksāts”. Protams, šie faktori nav
vienīgie, kas motivē sievietes iesaistīties šajā darbā – tikpat svarīga
bijusi darbība profesionālā komandā un patiesā interese par darba
jautājumiem.
Agnese Lāces eseja sniedz pavisam neierastu skatījumu uz Latvijas nevalstiskā sektora – patiesi sieviešu dominēta – darbību, analizējot tā ietekmi uz Latvijas ārpolitikas veidošanu. Autore norāda, ka
gan “attīstības sadarbība, gan dzimumu līdztiesība ir tēmas, par kurām trūkst izpratnes gan sabiedrībā, gan politikas veidotāju vidū”, tomēr pēdējo gadu laikā novērojamas nozīmīgas pozitīvas pārmaiņas
Latvijas ārpolitikā un politikā kopumā. Autore izdara arī nozīmīgu secinājumu, norādot, ka nevalstisko organizāciju darbs ne tikai veicina
izpratni par nepieciešamību iesaistīt sievietes konfliktu risināšanā, bet
arī izpratni par nevalstiskā sektora, kurā disproporcionāli pārstāvētas
sievietes, nozīmi ārpolitikas veidošanā.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova no intersekcionālā feminisma
skatupunkta apskata mazākumtautību sieviešu politisko aktivitāti un
secina, ka “sieviešu politiskās pārstāvības līmenis Saeimā un pašvaldībās joprojām ir nesamērīgi zems”. Autore ar diskursa analīzes palīdzību norāda, kā cilvēki, kurus raksturo “divkāršs” vai “trīskāršs”
minoritātes statuss, Latvijā sastopas ar izaicinājumiem ne tikai savas
etniskās piederības vai seksuālas identitātes dēļ, bet arī dzimuma dēļ.
Vienlaikus autore esejā skaidri norāda uz praktisku nepieciešamību
atteikties no esencializācijas, lai patiesi veicinātu iekļaujošas sabiedrības veicināšanu Latvijā. Autore izdara arī interesantus metodoloģiskus secinājumus, kas var kalpot par pamatu pētījumiem šajā sektorā
arī nākotnē.
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Natālija Knipše noslēdz šo grāmatu, piedāvājot savu skatījumu uz
jauniešu iesaisti Latvijas ārpolitikas un drošības politikas veidošanā.
Balstoties ilggadējā personīgā pieredzē, autore identificē Latvijas jauniešu-aktīvistu darbības formas un galvenās intereses. Šīs nodaļas ietvaros spilgti iezīmēts digitalizācijas apstākļos augušās paaudzes skatījums uz Latvijas nākotni, un ar dažādu kuriozu palīdzību izgaismoti
arī dažādi paaudžu sadursmes elementi. Turklāt šajā rakstā norādīts
uz jauniešu aktīvisma “aizkulisēm” no sievietes skatupunkta, atklājot
patiešām pārsteidzošus pieredzes stāstus, kas vēstī gan par sistēmiskām problēmām, gan par dzimuma lomām, kas ietekmē arī jaunāko
diplomātu un politiķu paaudzi.

Pateicība
Grāmatas redaktoru un autoru kolektīvs sirsnīgu paldies par uzticību
un dalīšanos saka visām grāmatas tapšanas laikā intervētajām personībām Latvijas ārpolitikā un drošības politikā. Tikpat sirsnīgs paldies veltīts visām personībām, kas piedalījušās grāmatas publicitātes
pasākumos.
Redaktori velta īpašu paldies Elīnai Grīnhofai un Sintijai Brokai par
nenovērtējamo padomu, augsto profesionalitāti un drauga atbalstu grāmatas tapšanas procesā.
Latvijas Ārpolitikas institūts vēlētos pateikties Vācijas Federālajai
Ārlietu ministrijai par atbalstu šīs grāmatas tapšanā. Šāds atbalsts veicina Latvijai aktuālu jautājumu analīzi un sabiedrības informēšanu un
iesaisti.
Bez jums tas nebūtu iespējams!
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Sievietes atjaunotās Latvijas
ārējā un drošības politikā
1990. gados: ārlietu dienests
DAINA BLEIERE
Ārējā un drošības politika atjaunotajai Latvijas valstij 90. gadu sākumā bija jāsāk veidot praktiski no jauna, un tas attiecās uz plašu jautājumu loku – no spējas formulēt konceptuālās nostādnes, prognozēt
pasaules politikas tendences līdz kompetenta ārlietu dienesta izveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai. Latvijas neatkarības atjaunošana pavēra jaunus apvāršņus un iespējas jauniem, zinātkāriem cilvēkiem un veidoja to cilvēku korpusu, kas veicināja Latvijas iestāšanos
ES, NATO un citās starptautiskajās organizācijās, kā arī veido valsts
ārējo un drošības politiku šodien. Būtisku ieguldījumu ir devušas sievietes, kuras aktīvi piedalījās Latvijas politikas veidošanā un analīzē
90. gados. Tas ir noticis visās jomās – akadēmiskajā pētniecībā, parlamentārajā darbībā, ārlietu dienestā. Katram no šiem aspektiem ir sava
specifika, un katrs no tiem būtu pelnījis speciālu pētījumu. Šajā rakstā
tiek aplūkots viens aspekts – sieviešu loma Latvijas diplomātijas un ārpolitikas veidošanā 90. gados.
Diplomātijai un ārpolitiskajai jomai piemīt zināma specifika, jo tās
īstenotāju pienākums ir nevis noteikt valsts ārpolitiku, bet gan translēt valsts politiskās vadības izvirzītos uzstādījumus un virzienus partneriem ārvalstīs. Tas, kādā veidā tas tiek darīts, atspoguļo pastāvošās
un vienlaicīgi mainīgās institucionālās normas un ieražas. Latvijas
gadījumā šīs normas un prakses veidojās praktiski no jauna, ietekmējoties no starptautiskās diplomātijas normām un ieražām, no kaimiņvalstu pieredzes un prakses.
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Sieviešu lomai diplomātijā pēdējos gados tiek pievērsta liela vērība
akadēmiskajā pētniecībā. Zināmā mērā tas atspoguļo sieviešu lomas
pieaugumu pasaules politikā un globālajā diplomātijā, ko starptautiskā līmenī nostiprina ANO Drošības padomes 2000. gada rezolūcija Nr. 1325 par sieviešu īpatsvara palielināšanu miera sarunās. Kopš
20. gadsimta 90. gadiem sieviešu ienākšana šajā jomā ir masveidīga, lai
gan dažādās valstīs tā notiek atšķirīgos tempos un kvalitātē. Diplomātiskās darbības feminizācija ienes vērā ņemamas, bet joprojām nepilnīgi apzinātas izmaiņas jomā, kuras normas un prakses vairāku gadsimtu laikā ir veidojuši vīrieši. Akadēmiskajā literatūrā tiek norādīts,
ka ir nepieciešams izprast šo fenomenu un rast atbildes uz vairākiem
jautājumiem: pirmkārt, kāda ir sieviešu vieta mūsdienu diplomātijā
un starptautiskajās sarunās; otrkārt, kā eksistējošās diplomātijas normas un prakses ietekmē sieviešu karjeras; treškārt, kā liela sieviešu
skaita ienākšana diplomātijā ir ietekmējusi diplomātijas normas un
prakses?1

Sievietes Latvijas diplomātijā –
vēsturiskais konteksts
Diplomātiskais dienests Latvijā sāka veidoties pēc 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanas. Faktiski no jauna veidojās
organizācijas kultūra un tās normas, tajā skaitā saistībā arī ar priekšstatiem par sieviešu un vīriešu lomu ārlietu jomā, diplomātiskajā hierarhijā, un tie būtiski atšķīrās no tiem, kas pastāvēja Latvijā pirms
1940. gada.
Ja salīdzinām Latvijas ārlietu dienesta veidošanos 1918.–1919. gadā
un 90. gadu sākumā, varam saskatīt dažas līdzības. Neatkarīgās Latvijas ārlietu dienestā 20.–30. gados strādāja ļoti maz cilvēku, kuri bija
darbojušies cariskās Krievijas diplomātijā. Arī 90. gados atjaunotās
Latvijas ārlietu dienestā bija ļoti maz cilvēku ar PSRS diplomātijas
1

Karin Aggestam and Ann E. Towns, “Introduction: The Study of Gender, Diplomacy and Negotiation” [Ievads: Dzimte, diplomātija un sarunas], in: Gendering Diplomacy and International Negotiation, ed. by Karin Aggestam and Ann E. Towns, (Palgrave Macmillan, 2018), 3–4.
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pieredzi. Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas veidošana sākās
1990. gada maija beigās, un tajā neatradās vieta Latvijas PSR Ārlietu
ministrijas darbiniekiem. Atsevišķi bijušās PSRS diplomāti 90. gados
tika pieņemti Latvijas Republikas ārlietu dienestā. Lojalitāte Latvijas
Republikai bija svarīgs kritērijs ministrijas personāla atlasē, un tajā
nebija vietas cilvēkiem, kuri bija sevi sakompromitējuši sadarbībā ar
visai odiozo struktūru, kuru ne bez pamata uzskatīja, kā minimums,
cieši saistītu ar LPSR Valsts drošības komiteju. Ministrijas personāls
1990.–1991. gadā tika veidots no gados jauniem cilvēkiem, kuriem nebija pieredzes ārlietu jomā, bet kuri bija sevi pierādījuši Atmodas laikā
politiskā un sabiedriskā darbībā un/vai kuriem bija labas svešvalodu
zināšanas un humanitāra specializācija.
Otrā līdzība – kā Latvijas ārlietu dienesta pirmsākumos, tā arī
90. gadu sākumā tajā samērā lielā skaitā ieplūda sievietes. Tomēr šeit
paralēles var vilkt tikai līdz zināmai robežai. 1934. gada februārī
Sieviešu Organizāciju padomes sasauktajā Sieviešu kongresā Anna
Rūmane-Ķeņiņa norādīja uz to, ka divas sievietes – viņa un Austra Ozoliņa-Krauze – ir bijušas nodarbinātas Latvijas diplomātiskajā
dienestā Latvijas valsts tapšanas laikā (runātāja no 1919. gada oktobra līdz 1920. gada jūlijam vadīja Latvijas diplomātiskās pārstāvniecības informācijas biroju Parīzē, Austra Ozoliņa-Krauze no 1919. gada
septembra līdz 1920. gada oktobrim – analoģisku biroju Berlīnē),
taču, situācijai nostabilizējoties, viņas atstādinātas un viņai paziņots:
“Jūsu darbs nav ar zeltu atsverams, bet mēs nevēlamies diplomātiskā
dienestā sievietes”.2 Tas nebija gluži precīzi, taču nebija arī tālu no patiesības. No 1918. līdz 1940. gadam Latvijas ārlietu dienestā bija nodarbinātas tikai 16 sievietes, bet tikai divas no viņām tajā darbojās no
1919. līdz 1940. gadam (Margarete Grosvalda un Margrieta Sandere).3
Pārējo darbības laiks diplomātiskajā dienestā bija neilgs, labākajā gadījumā līdz 20. gadu otrajai pusei. Turklāt sieviešu karjeras iespējas
bija ārkārtīgi ierobežotas. Sievietes varēja ieņemt amatus, kas atbilda
II šķiras sekretāra līmenim, un tikai izņēmuma gadījumā – atbilstošus
2
3

Astra Silvija, “Par ko runāja sieviešu kongresā?”, Sievietes Pasaule, nr. 4, 1.4.1934.
Ēriks Jēkabsons un Valters Ščerbinskis (sastādītāji), Latvijas ārlietu dienesta darbinieki
1918–1991. Biogrāfiska vārdnīca, (Zinātne, 2003).
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I šķiras sekretāra līmenim.4 1922. gada regulējums visus diplomātu
amatus sadalīja sešās kategorijās, augstākā bija pirmā pakāpe. I šķiras
sekretāri atbilda ceturtajai, bet II šķiras sekretāri – piektajai pakāpei.5
Tādējādi starpkaru Latvijā diplomātija kā joma, kam piemita augsts
sociālais prestižs, netika uzskatīta par sievietei piemērotu karjeru, lai
gan nebija likumisku ierobežojumu, kādi joprojām pastāvēja dažās ārvalstīs (piemēram, Norvēģijā tikai 1939. gadā sāka pieņemt sievietes
diplomātiskajā dienestā, bet Francijā, Japānā, Kanādā, Lielbritānijā,
Zviedrijā – tikai pēc Otrā pasaules kara).6 Vienīgais veids, kā tās varēja būt noderīgas ārlietu jomā, bija tehniskā personāla (stenogrāfistes,
mašīnrakstītājas, sekretāres-lietvedes) funkcijas. Sievietēm bija svarīga
loma kā diplomātu sievām. Atsevišķos gadījumos sievietes iesaistījās
arī publiskajā diplomātijā. Situācija diplomātiskajā dienestā starpkaru
periodā atspoguļoja pretrunīgo attieksmi pret sieviešu nodarbinātību,
kas vispār bija raksturīga tā laika Latvijā: lai gan sieviešu nodarbinātības un izglītības līmenis bija samērā augsts, sabiedrības apziņā (arī
pašu sieviešu vidū) dominēja patriarhālais modelis, kurā sievietei bija
atvēlēta pakārtota loma.

Sievietes uzvedības modeļi –
publiskais diskurss un reālās izvēles
Atjaunotajā Latvijas Republikā šādu rakstītu un nerakstītu ierobežojumu nebija, tomēr 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā attieksme
pret sievietes lomu darba tirgū, politikā, sabiedriskajā dzīvē bija visai
neviendabīga. No vienas puses, nacionālās neatkarības piekritēju nometnē būtiska loma bija daudzām sievietēm, piemēram, Sandrai Kalnietei, Marinai Kosteņeckai, Itai Kozakevičai u. c. Sievietēm bija vērā
ņemama loma arī pretējā barikāžu pusē, redzamākais piemērs ir Tat4

5
6

Mārtiņš Drēģeris, “Latvijas Ārlietu dienesta personību portretējums”, Latvijas diplomātijas
gadsimts, sastādītājs Mārtiņš Drēģeris, (Zvaigzne ABC, 2020), 503.
Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis, op. cit., 22.
Karin Aggestam and Ann E. Towns, “The gender turn in diplomacy: the new research agenda” [Dzimtes pagrieziens diplomātijā: jauna pētniecības dienaskārtība], in: International
Feminist Journal of Politics, 2019, 21, no. 1: 15.
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jana Ždanoka. Protams, spilgtākās personības bija sava veida aisberga virsotne, tā pamatni veidoja tūkstošiem darbīgu un politiski aktīvu
sieviešu. Taču vienlaicīgi publiskajā diskursā Atmodas laikā populāra
bija ideja par to, ka sieviešu aktivitāte darba tirgū un politiskajā dzīvē
ir padomju ideoloģijas uzstādījums, ka sievietei ir jāatgriežas privātajā dzīvē, viņas loma ir būt nevis pelnītājai, bet gan sievai un mātei,
sava dzīvesbiedra atbalstītājai politiskajā darbībā. Šāds uzstādījums
bija dabiska reakcija uz padomju ideoloģisko diskursu, kurā sievietes pozitīvais tēls tika pozicionēts kā sabiedriski aktīva, strādājoša
sieviete un priekšzīmīga māte. Būtībā arī padomju diskurss uzturēja
patriarhālo modeli, jo bija pieņemts uzskatīt, ka uzņemties sadzīves
rūpes ir sievietes uzdevums. Padomju ikdienai raksturīgās sadzīves
grūtības pārvērta šīs rūpes par smagu nastu, ko sievietes vilka arī tādēļ, ka demogrāfisko disproporciju dēļ pastāvēja konkurence par vīriešiem. Padomju oficiālais diskurss atšķīrās no postpadomju patriarhālā diskursa ar to, ka tas izteikti ignorēja sievišķību un seksualitāti.
Padomju diskursa noliegums izpaudās kā aicinājums atgriezties pie
stāvokļa, kurā sievas un mātes loma būtu nevis nasta papildu darba
pienākumiem, bet gan pamata darbs, kurā pilnībā varētu izpausties
viņas sievišķība. Diskursīvajā līmenī šis modelis bija dominējošais, bet
tā uzstādījums bija būtībā ideālistisks un utopisks. Politiskās un ekonomiskās transformācijas apstākļos 90. gadu sākumā ne visas sievietes
izvēlējās un varēja atļauties sekot šim modelim. Veidojās paradoksāla situācija – dominējošais diskurss uzsvēra nepieciešamību sievietei
atgriezties privātajā sfērā, darbošanās publiskajā sfērā, it sevišķi politikā, netika atbalstīta, turklāt to neatbalstīja arī pašas sievietes, kas
izpaudās, piemēram, kandidātu izvēlē un balsošanā Augstākās Padomes vēlēšanās 1990. gadā,7 bet vienlaicīgi patriarhālā diskursa piedāvātais ideālais modelis 90. gados nebija realizējams dzīvē, un ne tikai
tādēļ, ka ekonomiskā situācija vairumam sieviešu lika iesaistīties darba tirgū, bet arī tāpēc, ka liela daļa (iespējams, lielākā) sieviešu nemaz
7

Sīkāk skatīt: Marita Zitmane, “Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas 1990. gadā: Dzimumu vienlīdzības un iesaistīšanās politiskajā sfērā dzimtes diskurss”, Komunikācija.
Dzimtes pētījumi, redaktore Inta Brikše, Latvijas Universitātes Raksti, 655. sējums, (Zinātne,
1993), 60.–74.
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nebija gatavas un nevēlējās šo modeli īstenot savā personīgajā dzīvē.
Tas izpaudās arī sieviešu žurnālos, kur paralēli tradicionālajam sievietes – mājas pavarda sargātājas tēlam un dzīvesbiedra/partnera balstam
izteikti izpaudās sievietes – karjeristes pozitīvā nozīmē, pašapzinīgas
sievietes tēls.8
Diskursīvais pretstats starp sievieti – ģimenes pavarda kopēju un
sievieti – sabiedriski un politiski aktīvu darbinieci būtībā ignorēja izmaiņas, kas bija notikušas vismaz kopš 20. gadsimta 60. gadiem.
Sievietes Latvijā biežāk nekā vīrieši ieguva augstāko izglītību, turklāt
izteikti dominēja humanitārajās specialitātēs. Sieviešu īpatsvars bija
vērā ņemams arī ekonomikas un juridiskajās zinātnēs, respektīvi, sievietes bija konkurētspējīgas tajās specialitātēs, kas bija nepieciešamas
ārlietu dienesta veidošanā, tādēļ viņas varēja piedāvāt sevi darbam
jomās, kur bija nepieciešamas svešvalodu zināšanas, kā arī izpratne
par ārvalstu kultūru, ekonomiku un vēsturi. Bija mainījušies sieviešu
priekšstati par iespējamajiem uzvedības modeļiem. Prāta spēju un sievišķības demonstrācija vairs netika uzskatītas par savstarpēji izslēdzošām lietām, tāpat arī ģimenes dzīve un realizācija profesionālajā sfērā
netika uztvertas kā nesavienojamas uzvedības taktikas (lai gan praktiskajā dzīvē to savienošana nereti bija problemātiska).
Kopumā gan sabiedrības vispār, gan arī pašu sieviešu priekšstati par savu vietu sabiedrībā laikā, kad veidojās Latvijas ārlietu dienests, bija visai pretrunīgi, bet vienlaicīgi sievietēm bija, ko piedāvāt,
un viņas bija gatavas iesaistīties jaunajā darbības sfērā. Turklāt sieviešu iesaisti Latvijas ārlietu resora veidošanā veicināja arī apstāklis,
ka visā pasaulē būtiski mainījās attieksme pret sieviešu darbošanos
diplomātijā un starptautiskajā politikā. Lai gan sieviešu “ielaušanās”
diplomātijā Rietumvalstīs sākās pēc Pirmā pasaules kara, tomēr patiess lūzums tika panākts tikai 20. gadsimta 70.–80. gados, bet kopš
90. gadiem vērojams straujš procesa paātrinājums. Sievietes ne tikai
daudz vairāk iesaistījās dažādu valstu ārlietu dienestos, bet arī sāka
straujāk un masveidīgāk kāpt pa karjeras kāpnēm. Sieviete – karjeras
8

Sīkāk skatīt: Ulrika Rupā, “Konkurencē par vīriešiem: Latvijas 90. gadu pirmās puses sociālā taktika”, Komunikācija. Dzimtes pētījumi, op. cit., 75.–97.
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diplomāte – vēstniece vairs nebija retums. Iemesli bija dažādi, šeit varētu atzīmēt divus – pirmkārt, arvien vairāk sieviešu ieguva augstāko
izglītību un akadēmiskos grādus, līdz ar to kvalificējās darbam diplomātiskajā dienestā, kurā izglītības līmenis vienmēr ir bijis svarīgs kritērijs; otrkārt, ārlietu dienesti demokratizējās, diplomāts vairs nebija
profesija, kas pēc definīcijas bija rezervēta sabiedrības augšslāņiem.
Šajā profesijā ieplūda cilvēki ar visdažādāko sociālo izcelsmi. Treškārt,
feminisms no marginālas bija pārvērties par plašu kustību, kuras ietekmē tika apstrīdēti daudzi sociālie stereotipi par sieviešu nepiemērotību tai vai citai profesionālajai jomai. Ja agrāk sieviešu neielaišanu
ārlietu dienestā centās attaisnot ar priekšstatiem par to, ka viņas neprot glabāt noslēpumus vai arī ir pārāk emocionālas, tad 20. gadsimta
nogalē šāda argumentācija vairs nedarbojās.

Ārlietu dienesta veidošanās apstākļi
Atšķirībā no neatkarīgās valsts pirmsākumiem, 90. gadu sākumā ārlietu institucionālās struktūras veidošanā bija iespējams balstīties uz
iestrādēm un ārējās vides apstākļiem. Viens no labvēlīgiem apstākļiem
bija neatkarīgās Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta pastāvēšana ārzemēs, otrs – rietumvalstu un latviešu trimdas organizāciju
atbalsts infrastruktūras veidošanā un diplomātu izglītošanā, kas bija
ļoti būtisks kā pārejas periodā ierobežotās suverenitātes apstākļos no
1990. gada 4. maija līdz pilnīgas neatkarības atgūšanai, tā arī, veidojot pilnvērtīgu ārlietu dienestu.9 Pārejas periodā ārlietās bija iesaistītas
vairākas institūcijas. Neatkarīgās Latvijas diplomātiskais un konsulārais dienests Anatola Dinberga vadībā līdz 1991. gada augustam faktiski darbojās paralēli LR Ārlietu ministrijai un turpināja iecelt savus
pārstāvjus Rietumvalstīs, lai gan sniedza tai atbalstu centienos panākt Latvijas valstiskuma atjaunošanas atzīšanu. Sadarbībā ar Ārlietu
9

Sīkāk par ārlietu dienesta veidošanos pārejas periodā skatīt: Alberts Sarkanis, “Praktiskās
diplomātijas sākums, vēstniecību veidošana 1990–1992” un Mārtiņš Drēģeris, “Latvijas Ārlietu dienesta personību portretējums”, Latvijas diplomātijas gadsimts, op. cit., 139.–162., un
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ministriju būtiska loma bija arī nevalstiskajai organizācijai Pasaules
Brīvo latviešu apvienība (PBLA), kas atbalstīja Baltijas un Latvijas informācijas biroju centru atvēršanu Briselē, Kopenhāgenā un Stokholmā. Latvijā paralēli Ārlietu ministrijai būtiska ietekme uz ārējo sakaru
attīstību šajā periodā bija arī Māra Gaiļa izveidotajai Ārējo ekonomisko sakaru ģenerāldirekcijai. Būtisks ārpolitiskās darbības virziens, lai
panāktu Latvijas neatkarības atzīšanu, bija darbība Maskavā, kuru
veica Jāņa Petera vadītā LR pastāvīgā pārstāvniecība pie PSRS vadības, kā arī pagaidu pilnvarotais lietvedis Krievijas PFSR Jānis Lovniks.
Jāatzīmē, ka, lai gan Latvijas PSR Ārlietu ministrija bija likvidēta, tās
konsulārais dienests faktiski turpināja funkcionēt, koordinējot savas
darbības ar PSRS Ārlietu ministriju, jo Latvijas valsts vēl nekontrolēja
savas ārējās robežas, tā nevarēja izdot ārzemju pases un vīzas.
Pēc neatkarības pilnīgas iegūšanas 1991. gada rudenī Latvijas Republikas Ārlietu ministrija varēja sākt pilnvērtīgi darboties. Anatola Dinberga vadītais diplomātiskais un konsulārais dienests saplūda ar Latvijas ārlietu dienestu. Ministrijas struktūrā iekļāva Ārējo ekonomisko
sakaru ģenerāldirekciju. 1991. gada rudenī diplomātiskās misijas Viļņā,
Tallinā un Stokholmā tika pārveidotas par vēstniecībām, un tika plānota jaunu vēstniecību atklāšana. Samērā ātri pieauga darbinieku skaits.
1991. gada 9. augustā LR Ārlietu ministrijā bija 40 konsulārā un diplomātiskā dienesta darbinieku,10 1992. gada janvārī ministrijas štatos
bija noteikti 100 darbinieku, bet jau dažus mēnešus vēlāk bija skaidrs,
ka ministrijas štati jāpaplašina. Pamazām tika sakārtota ministrijas
struktūra, amatu un rangu attiecības. 1991. gada 17. septembrī pieņēma
likumu par diplomātiskajiem rangiem, bet 1992. gada 28. jūlijā ārlietu
ministrs pirmo reizi piešķīra diplomātiskos rangus skalā no atašeja līdz
vēstniekam 66 darbiniekiem.11 Galīgi rangu un amatu atbilstības jautājumu noregulēja 1995. gada 21. septembrī pieņemtais Diplomātiskā un
konsulārā dienesta likums, kas ir spēkā joprojām (ar labojumiem). Diplomātiskos rangus piešķīra, ņemot vērā ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un diplomātiskā dienesta atjaunošanā.
10
11

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas sniegtā informācija.
Alberts Sarkanis, op. cit., 159.

34

Daudzi redzami Atmodas laika politiķi 90. gados piedalījās ārlietu dienesta veidošanā – pārsvarā kā ārlietu ministri (Jānis Jurkāns,
Georgs Andrejevs, Valdis Birkavs, Indulis Bērziņš), divi no viņiem
kļuva par karjeras diplomātiem. Vienīgā sieviete – ārlietu ministre
(2002.–2004. gadā) līdz šim ir bijusi Sandra Kalniete – arī viena no
spilgtām Atmodas laika politiķēm. Viņas ceļš uz diplomātisko karjeru bija savā ziņā netipisks, jo tas bija nopietns lūzuma punkts – pāriet
no situācijas, kurā viņa kā Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja vietniece atradās vēsturisko notikumu degpunktā, uz jomu, kas viņai bija
sveša, turklāt izjūtot to kā pazeminājumu karjerā. Sandra Kalniete atzīst, ka viņa ārlietu ministra Jāņa Jurkāna priekšlikumu kļūt par protokola vadītāju uzņēmusi bez entuziasma, jo “vārdi “diplomātiskais
protokols” man saistījās ar aprakstītiem papīriem”. Tomēr Sandras
Kalnietes pienākumi neaprobežojās tikai ar diplomātisko protokolu:
“1991. gada asiņainajā janvārī Jurkānu pilnvaroja doties uz ārzemēm
pārstāvēt Latvijas likumīgo valdību tās krišanas gadījumā. Es viņa
prombūtnē pildīju ārlietu ministra pienākumus”.12 Sandra Kalniete
atzina, ka nav bijis viegli iekļauties jaunajā darbības sfērā, tomēr viņa
atrada savu vietu diplomātijā un 1993.–1995. gadā darbojās kā ANO
pārstāvniecības Ženēvā vadītāja, bet 1997.–2002. gadā bija vēstniece
Francijā. Darbība ārpolitikā bija būtisks sagatavošanās posms viņas
politiskās karjeras nākamajam posmam Eiropas Savienības politikā.
Būtiska loma ārlietu dienesta veidošanā bija ārzemju latviešiem.
Viņu vidū bija gan vecākās paaudzes pārstāvji, gan arī jauni cilvēki,
kuri bija iekļāvušies trimdas sabiedriskajās aktivitātēs. Piemēram,
bijušā Latvijas sūtņa Lielbritānijā Kārļa Zariņa meitu Mariju Annu
Zariņu 1990. gada augustā LR Ārlietu ministrija iecēla par pārstāvniecības vadītāju Londonā. No 1991. gada oktobra viņa bija pilnvarotā lietveža v. i., bet kopš 1992. gada novembra līdz aiziešanai pensijā
1993. gada novembrī – vēstniecības padomniece. Vēstniecības darbā
iesaistījās arī sabiedriskā darbiniece Terēze Svilāne (2. sekretāre) un
Irēna Hamiltone, kura nodarbojās ar kultūras un izglītības jautājumiem. Savukārt Aina Nagobads-Ābola no 1990. gada janvāra līdz
12

Sandra Kalniete, Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza, (Jumava, 2000), 380.
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1997. gada maijam pildīja Latvijas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces
pienākumus Francijā, Spānijā un Portugālē. Ārzemju latviešu sieviešu ietekme uz valsts ārējās un drošības politikas veidošanos 90. gados
pārsniedz Ārlietu ministrijas darbības ietvarus. Te jāatzīmē Ineses
Birznieces (ārlietu ministra Georga Andrejeva padomniece) un Saeimas deputātes Vairas Paegles (viņa iesaistījās Latvijas politikā pašā
90. gadu nogalē) darbība. Sieviešu prestiža nostiprināšanos politikā
un sabiedriskajā dzīvē būtiski ietekmēja valsts prezidente Vaira VīķeFreiberga, it sevišķi ņemot vērā viņas aktīvo iesaistīšanos Latvijas
ārējās un drošības politikas jautājumos, taču viņas darbība pārsvarā
notika jau ārpus šā raksta hronoloģiskajiem ietvariem.
Ārzemju latviešu iekļaušanās atjaunotās Latvijas valsts veidošanā 90. gados nebija bez problēmām. Trimdas un Latvijas sabiedrībai
priekšstati par prioritātēm un to risināšanu nereti nesakrita. Parasti
šajā nesakritībā un pretrunās tiek vainots padomju mantojums Latvijas iedzīvotāju mentalitātē, tomēr arī trimdas latvieši ne vienmēr spēja
pārslēgties no ierastajām darbības formām un tēmām un censties izprast problēmas, kuras nācās risināt Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem, kā to 1997. gadā visai kritiski atzīmēja Vaira Paegle: “Mēs Rietumos joprojām cīnāmies ar jautājumiem, kas mūsu sabiedrībai ir ērti un
saprotami, bet Latvijas valstij ir maznozīmīgi”.13 Pretrunas izpaudās arī
ārzemju latviešu iesaistē ārlietu dienestā. Šo momentu 1992. gadā intervijā atzīmēja arī ārlietu ministra vietnieks Mārtiņš Virsis: “Daudzi ir
uztraukušies par to, ka ministrijā strādās ārzemju latvieši. Ticamākais
iemesls varētu būt skaudība, jo tiem ļaudīm, kas te atbrauc, ir tāda kvalifikācija, kādu diemžēl mūsu augstskolas un pašmācība nespēj dot”.14
Konkurences momentam un bailēm, ka ārzemju latvieši varētu izspiest
vietējos, iespējams, bija sava loma, bet Ārlietu ministrija bija viena no
tām institūcijām, kurā ārzemju latvieši varēja sekmīgi izmantot savas
sākotnējās relatīvās priekšrocības – valodu zināšanas, izpratni par pasaules politiku, labāku izglītību. Tajā pat laikā viņiem nācās iekļauties diplomātisko darbinieku rutīnas apritē un pakļaut savu darbību
13
14

Vaira Paegle, “Latvietis un Latvija”, Montreālas Latviešu Biedrības Ziņotājs, nr. 12, 1.12.1997.
Ģirts Kondrāts, “Bez asarām par diplomātiju”, Neatkarīgā Cīņa, 7. 2.1992.
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ministrijas norādēm, kas, iespējams, vieglāk bija jauniešiem, nevis
trimdiniekiem ar lielu politiskā un sabiedriskā darba pieredzi. Taču
ministrija nenesa sev līdzi padomju laika ieradumus un bagāžu, kā tas
nereti bija vērojams institūcijās, kuras bija pārmantotas no iepriekšējiem laikiem. Arī tas, ka personāls pārsvarā bija gados jauni cilvēki,
kuri bija atvērti jaunām zināšanām un pieredzei, padarīja ministriju
par “ļoti patīkamu vidi”.15 Austrālijas latviete Solveiga Silkalna, kura
Ārlietu ministrijā sāka strādāt 1995. gada februārī, norāda uz citu
problēmu, kas bija tajā laikā aktuāla ārzemju latviešiem – krievu valodas nezināšana, kas apgrūtināja darbību diplomātiskajā dienestā, īpaši
strādājot postpadomju valstīs, bet dažkārt arī tīri sadzīvisku komunikāciju, nesaprotot vietējo jokus un asprātības, kas balstījās krievu/padomju kultūras konteksta zināšanā.16
1992. gada februārī Mārtiņš Virsis intervijā atzina, ka “ir profesionālie un politiskie diplomāti. Es sevi pieskaitu pie pēdējiem. Un tādi ir
lielākā daļa Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieku, kas šobrīd te strādā”.17 Pārsvarā tie bija jauni cilvēki (vecuma un pieredzes ziņā), ārlietās un diplomātiskajā dienestā nepieredzējuši, turklāt viņu ienākšana
notika visos līmeņos vienlaicīgi – no referentiem līdz nodaļu vadītājiem un vēstniekiem. Atlases kritērijs darbam ārlietu dienestā bija valodu zināšanas, specifiskas zināšanas par valstīm un reģioniem, vispārējais redzesloks, komunikācijas prasmes, kā arī ļoti būtisks kritērijs
bija aktivitātes un pozīcija Atmodas laikā un lojalitāte Latvijas valstij.
Ārlietu dienests “sākās ar cilvēkiem, kuriem pietika uzņēmības, kuri
bija ieinteresēti un kuri arī bija zinoši – cits vairāk, cits mazāk”.18
Lielākā daļa cilvēku, kuri ārlietu dienestā rekrutējās, pēc izglītības
un profesijas bija vēsturnieki, ekonomisti, juristi, filologi, žurnālisti.
Piemēram, Annas Žīgures iecelšanu par vēstnieci Somijā un Igaunijā noteica tas, ka viņa Tartu universitātē bija studējusi somugru filoloģiju, prata somu un igauņu valodas, kā arī bija pazīstama tulkotāja un literāte, kas Atmodas laikā bija pierādījusi sevi kā sabiedriska
15
16
17
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Intervija ar Solveigu Silkalnu, 17.9.2020.
Turpat.
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37

darbiniece. Zviedru valodas zināšanas un aktivitātes Latvijas un
Zviedrijas sakaru veidošanā bija priekšnoteikums Argitas Daudzes
uzaicināšanai darbam Ārlietu ministrijā. Latvijas vēstniecībā Maskavā (1992. gada martā LR pārstāvniecību reorganizēja par vēstniecību),
kas sākumā bija lielākā Latvijas pārstāvniecība pasaulē, vēstnieks Jānis Peters 1992. gada decembrī diplomātiskā personāla komplektēšanu
raksturoja kā “gudro cilvēku meklēšanas ceļu”.19 Vairums no viņiem
tika atrasti uz vietas Maskavā – latvieši vai krievi, kuri labi pārvaldīja
latviešu valodu. No septiņiem diplomātiem (neskaitot pašu vēstnieku),
trīs bija sievietes – ekonomiskais atašejs Larisa Ivolgina, politiskā padomniece un politiskās nodaļas vadītāja Ingrīda Levrence, 3. sekretāre
un kultūras atašejs – kultūras socioloģe Biruta Urvačova (Bēra). Viņas visas kļuva par karjeras diplomātēm. Kā atceras Biruta Bēra, viņas
uzaicināšanā darbā diplomātiskajā dienestā liela nozīme bija viņas politiskajai darbībai Maskavā Latviešu biedrībā: “Es uzskatīju, ka ir svarīgi būt daļai no visa tā, kas notiek mājās un pārmaiņām, ir jāizplata
tās... kopā ar atbalsta grupiņu mēs sagaidījām Rīgas vilcienu Maskavā,
vilcieni mums veda “Atmodu”, un mēs izplatījām “Atmodu” arī krievu valodā. [...] Piederības sajūta, es domāju, viens no iemesliem, kāpēc
tieši es nācu, piederības sajūta un nepieciešamība būtu vajadzīga visām tām pārmaiņām, kas jau bija sākušās”.20
Latvijā vēl nebija izveidojusies augstākās izglītības sistēma politikas zinātnes un starptautisko attiecību jomā. Ārlietu dienesta pirmsākumos būtiska nozīme bija Jura Bojāra dibinātajam Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūtam, kurā sākotnējo izglītību
guva daudzi ārlietu dienesta darbinieki. Savu ieguldījumu deva arī
politikas zinātnes un starptautisko attiecību studijas, kas pamazām
sāka veidoties LU (sākumā vēstures un filozofijas fakultātes ietvaros).
Būtiska nozīme bija dažāda veida kursiem un apmācības formām
(pārsvarā īstermiņa) ārzemju universitātēs, diplomātijas skolās un
ārpolitikas institūtos, kuras sponsorēja ārvalstis. Piemēram, Argita
Daudze augstu novērtēja mācības Vīnes Diplomātiskajā akadēmijā
19
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1993. gadā.21 Šīm apmācības formām bieži vien trūka sistemātiskuma, tomēr tās deva topošajiem diplomātiem labāku izpratni par pasaules politiku un par ārlietu dienesta darbību attīstītajās valstīs. Tajā
pat laikā ļoti daudzas iemaņas nācās apgūt praktiskā darbā, it sevišķi
tiem diplomātiem, kuri uzreiz nonāca augstākos amatos.

Sieviešu karjeras dinamika
Ārlietu ministrijas darbinieku skaits 1991.–2000. gadā pieauga vairāk
nekā desmitkārtīgi – no 40 uz 473. Jau no pašiem pirmsākumiem sievietes tajā bija pārsvarā – uz 1991. gada 9. augustu Ārlietu ministrijā
strādāja 15 vīrieši un 25 sievietes, respektīvi, sievietes bija 62,5 %. Tehniskā personāla bija ļoti maz – tikai četri darbinieki (visas sievietes).22
Apmēram tāda pati vīriešu un sieviešu proporcija saglabājās 10 gadus
vēlāk: 2000. gada 1. oktobrī diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieku vidū sieviešu bija 61,5 %, bet bez tehniskajiem darbiniekiem –
58,74 %.23 Sieviešu īpatsvars bija lielāks kā ministrijas centrālajā aparātā
(68,6 %), tā arī pārstāvniecībās ārvalstīs (52,6 %). Līdzīga disproporcija
vērojama vecuma sadalījumā. 2000. gadā ārlietu dienesta darbinieku
vidū bija vērā ņemams gados jaunu darbinieku īpatsvars – 41,5 % bija
jaunāki par 30 gadiem, turklāt centrālajā ministrijas aparātā šī vecuma grupa veidoja 52,9 %, bet pārstāvniecībās ārvalstīs tās īpatsvars bija
krietni mazāks – 28,6 %.24 Pēdējais skaitlis acīmredzot atspoguļo to,
ka 90. gadu otrajā pusē ārlietu dienesta darbinieku karjeras izaugsme
jau bija kļuvusi rutinētāka. Pirms darba ārvalstu pārstāvniecībās nācās
pārvarēt vairākus karjeras pakāpienus ministrijas aparātā.
1993. gada sākumā jau darbojās 23 Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs (vēstniecības 15 valstīs, pastāvīgās
pārstāvniecības ANO Ņujorkā un Ženēvā, pie Eiropas Drošības un
21
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Sadarbības Organizācijas Vīnē un Prāgā, pie Eiropas Kopienas Briselē, divi konsulāti un viens ģenerālkonsulāts). 1993. gadā starp Latvijas vēstniecēm bija četras sievietes – Anna Žīgure Somijā, Aina Nagobads-Ābola Francijā, Sandra Kalniete Latvijas pārstāvniecībā ANO
Ženēvā, Aija Odiņa Vatikānā. 2000. gadā Latvijas diplomātisko pārstāvniecību skaits bija pieaudzis līdz 35 (26 vēstniecības, sešas pastāvīgās pārstāvniecības un delegācijas, trīs konsulārās iestādes), turklāt
Latviju ārvalstīs pārstāvēja vēl trīs nerezidējošie vēstnieki. Starp šo iestāžu vadītājiem bija četras sievietes vēstnieces (Elita Kuzma Austrijā,
Aija Odiņa Čehijas Republikā, Sandra Kalniete Francijā, Maira Mora
Lietuvā) un konsule Vitebskā Inese Kīna.25
Tādējādi dažas sievietes ieņēma augstākos diplomātiskos amatus
jau ārlietu dienesta veidošanās sākumā, tomēr šķiet, ka tas bija nevis
apzinātas politikas, bet gan nepieciešamības dēļ, jo kompetentu cilvēku trūka, un, ja tādus izdevās atrast, tad dažādiem blakus apsvērumiem bija sekundāra loma. Šajā ziņā var vilkt zināmas paralēles starp
situāciju 90. gadu sākumā un 1919.–1920. gadā. Tajā pat laikā, neskatoties uz sieviešu pārsvaru ārlietu dienestā un to, ka daudzas no viņām
uzreiz tika ieceltas vai ātri avansēja samērā augstos amatos (piemēram, departamentu vadītājas), vairākuma sieviešu karjeras izaugsme
90. gados, bet it sevišķi desmitgades pirmajā pusē, bija samērā lēna.
Vīrieši biežāk ieņēma augstāka līmeņa amatus, viņu karjeras izaugsme
bija ātrāka, un viņi mazāku laiku uzkavējās zemāka līmeņa amatos.
1995. gadā augstāka līmeņa amatus – no nodaļas vadītāja līdz ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ieņēma 78 vīrieši un 52 sievietes,
savukārt zemākos amatos – no referenta līdz vecākajam referentam
bija 44 vīrieši un 114 sievietes. Atsevišķos amatos disproporcijas bija
mazākas, piemēram, vīriešu un sieviešu skaits bija aptuveni vienāds
2. un 3. sekretāru, departamenta vadītāju un nodaļas vadītāju amatos.
Kā jau minēts, diplomātu karjeras sistēma šajā laikā vēl nebija sakārtota, cilvēki, kuri savu darbību ministrijā bija sākuši 90. gadu sākumā,
dažkārt vienlaicīgi pārvarēja vairākus karjeras pakāpienus un ļoti ātri
virzījās uz augšu, bet biežāk tie bija vīrieši.
25
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2000. gada dati liecina, ka 90. gadu otrajā pusē bija notikusi vērā
ņemama sieviešu pavirzīšanās pa karjeras kāpnēm uz augšu, un paritāte bija izteiktāka. Amatus no nodaļas vadītāja līdz vēstniecības vadītājam ieņēma 129 sievietes un 122 vīrieši. Lai gan sievietes joprojām
bija mazākumā augstākajos amatos (vēstniecību vadītāji – 24 vīrieši un 4 sievietes, padomnieki – 10 vīrieši un 4 sievietes), taču tās bija
vairākums 1., 2., 3. sekretāru, atašeju, departamenta direktoru un nodaļas vadītāju. Respektīvi, sievietes samērā stabili virzījās uz augšu pa
karjeras kāpnēm, bet tas notika lēnāk. Sievietes joprojām dominēja
arī diplomātiskā dienesta zemākajā līmenī – no visu pakāpju referentiem sievietes bija 72, bet vīrieši tikai 14.26 Vīriešu nelielais skaits referentu amatos varētu liecināt, ka sieviešu pieplūdums ārlietu dienestā 90. gadu beigās bija lielāks nekā vīriešu. Kādēļ tas tā bija, prasītu
dziļāku izpēti, mēs varam tikai izteikt pieņēmumu, ka darbs ārlietu
dienestā bija kļuvis mazāk pievilcīgs jauniem vīriešiem, jo sociālo zinātņu studiju programmu absolventu vidū dominēja sievietes; integrācija Eiropas Savienībā bija radījusi jaunas darba vietas, un sievietes
bija gatavas tās aizpildīt; atalgojuma līmenis Ārlietu ministrijā nebija
pietiekami pievilcīgs vīriešiem; NATO integrācijas process pavēra karjeras iespējas vīriešiem – civilajiem ierēdņiem Aizsardzības ministrijas
struktūrās.
Niansētāku priekšstatu par karjeras sieviešu iespējām Ārlietu ministrijas sistēmā sniedz analīze par cilvēkiem, kuri 2018. gadā pildīja
vēstnieka pienākumus vai arī ieņēma vēstnieka rangam atbilstošus
amatus Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā. Salīdzinot ar 90. gadiem, sieviešu loma 2018. gadā šajos amatos bija jūtami palielinājusies – 45 vīrieši un 19 sievietes (t. i., gandrīz 30 %). Vērā ņemams
apstāklis ir tas, ka gandrīz visi vēstnieka ranga diplomāti savu karjeru bija sākuši 90. gados. Tomēr arī šie dati liecina, ka sieviešu karjeras
bija lēnākas. No visiem analizētajiem darbiniekiem 15 vēstnieka ranga
vai tiem atbilstošus amatus bija ieguvuši 1990.–2000. gadā, taču starp
viņiem tikai viena bija sieviete, turklāt viņai vēstnieka ranga sasniegšana bija prasījusi septiņus gadus, kamēr vīriešiem visilgākais laiks
26
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šajā laika periodā bija seši gadi, bet vidējais laiks četri gadi (mediāna).
Pat veiksmīgākajām sievietēm diplomātiskajā dienestā 90. gados un
2000. gadu sākumā bija nepieciešams nostrādāt vismaz 9–10 gadus
diplomātiskajā dienestā līdz iecelšanai vēstnieka amatā, bet vīrietim
tas prasīja vidēji 5–8 gadus. Lai gan analizētie dati automātiski neliecina par to, ka 90. gados būtu pastāvējusi izteikta dzimumu diskriminācija, tomēr tie parāda, ka sava veida “stikla griesti”, respektīvi, barjera
sieviešu nokļūšanai augstākajos amatos, eksistēja. Svarīgi atrast atbildi, vai tas notika dzimumu stereotipu, apzinātas politikas vai arī sociāli ekonomisku apstākļu dēļ.

Sieviete diplomātijā – emocionālās stiprās sievietes
1992. gada oktobrī Latvijas vēstniece Somijā Anna Žīgure uz jautājumu, kā viņa jūtas kā sieviete diplomāte atbildēja, ka tas ir jautājums,
kuru viņai žurnālisti, bet it sevišķi žurnālistes visbiežāk uzdod, bet
viņa nezinot, ko uz to atbildēt, jo nezina, “kāda sajūta ir būt vīrietim
un diplomātam. Varbūt vīrieša personībā notiek kādi īpaši procesi, iegūstot šo amatu?” Turklāt viņa bija kļuvusi par diplomāti tā paša gada
februārī un, atšķirībā no citām Helsinkos akreditētajām vēstniecēm
(no vairāk nekā 40 Helsinkos akreditētajiem vēstniekiem sievietes bija
tikai četras), kurām bija “ilgi darba gadi šajā nozarē, droši vien arī
cīņas, iespējams – ar vīriešiem”, Annu Žīguri “liktenis iemeta darbā
nenorūdītu, nesagatavotu un nezinošu”. Viņa saskatīja šajā situācijā
labās un sliktās puses. Labā puse bija tas, ka viss šķita interesants, turklāt nācās pieņemt patstāvīgus lēmumus, jo no Latvijas saņemt padomus neattīstīto komunikāciju dēļ bija sarežģīti. Kā iespējami nevēlamu šīs situācijas rezultātu Anna Žīgure saskatīja pierašanu pie pārāk
lielas patstāvības un nevēlēšanos pakļauties disciplīnai. 27
Annas Žīgures situācija bija specifiska, jo viņa uzreiz nokļuva
diplomātiskās hierarhijas augstākajā līmenī. Vai dzimumam ir būtiska nozīme ārlietu dienestā arī karjeras diplomātu skatījumā? Visas
27
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intervētās diplomātes uzsvēra, ka karjerā ārlietu dienestā noteicošais
ir nevis dzimums, bet gan intelekts, darbaspējas, motivācija, personīgās īpašības. Astra Kurme: “Ārlietu ministrija, ja nu reiz par to runājam, ir vistolerantākā vieta, kādu jebkad esmu redzējusi. Objektīvi”.28
Arī Solveiga Silkalna uzsvēra, ka “personīgi nekad tādus izteiktus vai
pat slēptus aizspriedumus pret sievietēm diplomātijā neesmu jutusi”.29 Aizspriedumainu attieksmi viņa ir izjutusi no sabiedrības ārpus
ministrijas sienām, piemēram, komentāros Delfos tad, kad tika apspriesta viņas kandidatūra ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces ANO
Ņujorkā postenim. Intervētās diplomātes uzskata, ka viņu karjeras
sekmes ir noteikušas lielā mērā viņu personiskās īpašības un uzstādījumi. Tā Argita Daudze uzsvēra būtisku domu: “...ierobežojumus es ...
neesmu izjutusi, iespējams, tāpēc, ka es neesmu gribējusi tos izjust”.30
Viņas teiktais lielā mērā atspoguļo to sieviešu skatījumu, kuras savas
karjeras sāka 90. gadu pirmajā pusē un kuru motivācijā būtiska nozīme bija patriotismam, vēlmei piedalīties neatkarīgās Latvijas veidošanā. Argitas Daudzes skatījumā diplomāta darbs ir misija, kurai
nākas pakārtot daudzas citas lietas un arī daudz ko ziedot. Misijas un
ziedošanās aspekts tādā vai citādā veidā tiek pieminēts arī citās intervijās, un tas norāda uz to, ka problēmas tomēr pastāvēja 90. gados un,
iespējams, pastāv joprojām.
Viena problēma ir objektīvie faktori, kas ietekmē sieviešu karjeras dinamiku diplomātiskajā dienestā, piemēram, pārtraukumi karjerā sakarā ar bērnu piedzimšanu un kopšanu. Tas, ka pārstāvniecībās ārzemēs bija mazāks sieviešu īpatsvars nekā ministrijas centrālajā
aparātā, lielā mērā ir saistīts ar to, ka grūtības savienot savas karjeras
izaugsmi ar ģimenes dzīvi lika daudzām sievietēm atteikties no darba ārzemēs, kas savukārt būtiski apgrūtināja viņu iespējas virzīties uz
augšu pa karjeras kāpnēm. 90. gados šim faktoram, iespējams, bija vēl
lielāka loma sieviešu karjerā diplomātijā, nekā tas ir šodien, jo daudzos gadījumos bija praktiski neiespējami nodrošināt darbu dzīvesbiedram, strādājot ārvalstīs. Problēma pastāvēja un pastāv ne tikai
28
29
30

Intervija ar Astru Kurmi, 22.9.2020. Intervija nav publicēta raksta pielikumā.
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Latvijā. Kā atzīmē Zviedrijas pētnieces, “diplomātija nav pienācīgi organizēta, lai atvieglotu darba un ģimenes dzīves apvienošanu”.31
Tomēr Latvijas gadījumā izpaudās ne tikai objektīvās ekonomiskās
un loģistikas grūtības, ko radīja nepieciešamība regulāri mainīt dzīvesvietu, bet arī patriarhālā modeļa iespaids, jo sievietes izvēle ziedot
savu karjeru ģimenes dēļ tika uzskatīta par pašu par sevi saprotamu,
bet vīriešu rēķināšanās ar sievas karjeras interesēm tika uzskatīta drīzāk par izņēmumu. To atspoguļoja arī vispārējie sabiedrības priekšstati par sievietes lomu. Tā 2005. gadā veiktā aptaujā 86 % aptaujāto
uzskatīja, ka ģimenes apgādnieks ir vīrietis, 67 % – ka par mājsaimniecību jārūpējas sievietei, bet 50 % – ka vīrieši ir labāki politiķi nekā
sievietes.32 “Sievietes ne vienmēr izvēlas augstākai karjerai veltīt tik
daudz laika, cik tas prasa ārlietu dienestā – tas ir daudz nenormēta un
nepārtraukta 24/7 darba, esot gatavībā jebkurā brīdī būt pieejamam
un gatavam strādāt”.33 Pretruna starp patriarhālo modeli un sieviešu politiskās un profesionālās kapacitātes pieaugumu, kas pastāvēja
90. gadu sākumā, arī 21. gadsimta sākumā joprojām bija aktuāla. Lai
gan Latvija ir “tiešām spēcīgu, gudru sieviešu zeme”,34 tomēr šai medaļai ir arī otra puse: “Sievietes ir ārkārtīgi strādīgas, centīgas, kārtīgas, uz viņām var paļauties. Viņas izliek visu par 120 %, nežēlojot ne
sevi, ne savu laiku, ne savu ģimeni. Tas darba tikums reizēm kļūst par
slogu. Es nevaru teikt, ka tas kaut kādā veidā tiktu uzspiests. Mēs pašas uzņemamies šo pārcentību un pārstrādāšanos. Tajā pašā laikā reizēm labprāt dodot priekšroku vīriešiem – “ko tad nu es, man bērni,
nebūs tik daudz laika darbam”.35
Tomēr sieviešu karjeras ietekmēja ne tikai sociālie un ekonomiskie apstākļi un stereotipi, bet arī joprojām pastāvoši priekšstati par
sieviešu intelektuālo kapacitāti. 2005. gadā S. Kalniete atzina, ka, sākot strādāt Ārlietu ministrijā, viņa saskārusies ar tā sauktajiem stikla
griestiem. Daudz pūļu prasījis pierādīt, ka viņai “vispār ir pelēkā viela
31
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smadzenēs”.36 90. gados arī visumā tolerantajā ārlietu dienestā tika atzītas sieviešu spējas un noderīgums noteiktos aspektos, kas šajā dienestā ir svarīgi – precizitāte, izdarīgums, perfekcionisms, taču joprojām eksistēja tradicionālais stereotips, ka “lielās politikas” augstākās
sfēras nav gluži viņām piemērots darbības lauks. Šā stereotipa laušana
sievietēm prasīja daudz pūļu. “Patiesībā sievietei jābūt gudrākai, spožākai un aktīvākai par vīrieti, lai dabūtu to pašu pozīciju. Bet tas tā ir
visā pasaulē, ne tikai pie mums”.37
Norvēģu diplomāts un zinātnieks Ivers Noimans (Iver Neumann),
ir norādījis uz trijām sieviešu pielietotajām stratēģijām Norvēģijas
diplomātijā. Pirmā uzsvaru liek uz to, ka sieviete vispirms ir diplomāte, tikai pēc tam sieviete. Otrā stratēģija – izvirza sievišķību priekšplānā, labprāt darbojas sieviešu vidē, neiebilst parunāties par savu ģimenes dzīvi, bērnu problēmām utt. Savā ziņā sievišķības uzsvēršana tiek
pielietota kā karjeras instruments. Trešā stratēģija izmanto sievišķību
situatīvi.38 Šajā etnogrāfiskajā novērojumā izpaužas problēma, kas nav
sveša arī Latvijas kontekstā un kas ir būtiska arī pašām sievietēm diplomātēm – kāda uzvedības stratēģija no viņām tiek sagaidīta, kā tās
vai citas stratēģijas izvēle ietekmēs viņu darba rezultātus?
Mūsu rīcībā nav pietiekama materiāla, lai diskutētu par sieviešu
karjeras stratēģijām ārlietu dienestā 90. gados, vēl jo vairāk tādēļ, ka
šā jautājuma izpratnei būtu nepieciešami etnogrāfiski pētījumi, kurus šodien jau ir diezgan sarežģīti veikt. Tomēr mūsu rīcībā esošie dati
ļauj apgalvot, ka tika uzskatīts, ka diplomātiskajam dienestam piemērotākas ir sievietes, kuras pieturas pie Ivera Noimana aprakstītās
pirmās stratēģijas, lai gan tās pamatojums Latvijā padomju sistēmas
mantojuma dēļ varēja diezgan būtiski atšķirties no Norvēģijas. Sandra Kalniete 2005. gadā atcerējās, ka, sākot strādāt diplomātijā, viņa saskārusies ar to, ka sievietei jākļūst aseksuālai, bet uz vīrieti šī prasība
neattiecas – viņš var būt izteikti vīrišķīgs.39 Šī attieksme acīmredzot
36
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balstās priekšstatā par to, ka sievietes nav piemērotas diplomāta darbam, jo ir pārāk emocionālas. Sava ietekme ir arī padomju sistēmas
bailēm no seksualitātes. Sieviete padomju nomenklatūrā stereotipiski
tika attēlota kā būtne lietišķā kostīmā, kas izskata un uzvedības stilā
centās izvairīties no izteiktas sievišķības demonstrēšanas. Saprotams,
ka diplomātijā, kas jau pēc definīcijas ir joma ar rigoristiskāku uzvedības kodeksu, aseksualitāte tika uzskatīta par vēlamāku stratēģiju. Tādēļ saprotams, ka emocionalitāte “neskaitījās laba diplomāta rakstura
īpašība”.40
Kā uzsvēra Astra Kurme, gadu gaitā viņa ir sapratusi, ka, “ja cilvēks ir emocionāls, viņš ir dzīvs, un tā ir viena no spēcīgākajām diplomāta īpašībām. Ja spēj aizkustināt, spēj just empātiju pret citiem cilvēkiem, tad tā ir tiešām laba un vērtīga rakstura iezīme”.41 Arī kultūras
vidēs, kurās priekšstats par to, ka diplomāts nav sievietei piemērota
profesija, un vēl jo vairāk sieviete – vēstniece ir pietiekami neparasta
parādība, sievietes var sekmīgi darboties, bet dažkārt pat iegūst zināmas priekšrocības un plašāku skatījumu uz lietām, jo var darboties kā
diplomātu – vīriešu vidē, tā arī viņu sievu sabiedrībā. Lai gan arī šajās
vidēs ar emocionalitāti ir par maz – svarīgi ir spēt nodemonstrēt savu
intelektuālo kapacitāti.

Nobeigums
Runājot par sieviešu līdztiesības problemātiku, nereti tiek uzsvērts, ka
sievietēm ir jārada piemēroti apstākļi viņu karjeras izaugsmei. Veiktā analīze neliecina, ka sieviešu iesaistīšanās Latvijas ārpolitikas īstenošanā 90. gados būtu speciālas “pozitīvās diskriminācijas” politikas
rezultāts. Acīmredzot uz to ir jāskatās kā uz likumsakarīgu procesu,
ko ir veidojušas ne tikai pēdējo gadu desmitu, bet gan visa 20. gadsimta laikā notikušās sociālās pārmaiņas. Sieviešu masveidīgā ienākšana jaunizveidotajā Latvijas ārlietu dienestā parādīja, ka sievietes
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patiešām bija gatavas un spējīgas uzņemties šī jomas spēles noteikumus, bet vienlaicīgi viņām nācās saskarties ar problēmām, stereotipiem un aizspriedumiem, kas pastāvēja kā sabiedrībā, tā arī ārlietu un
ārpolitikas pasaulē un kas ietekmēja sieviešu dzīves un karjeras.
Esejā aplūkotās tēmas ne tuvu neizsmeļ problemātiku, kas ir saistīta ar sieviešu iesaisti Latvijas ārlietu dienesta veidošanā, un tā ir
pelnījusi turpmākus pētījumus. Ņemot vērā diplomātiskās vides tradicionālo noslēgtību, jācer uz pētniekiem/-cēm, kuriem ir diplomātiskā darba pieredze un kuri izprot šo vidi no iekšpuses. Cerams arī, ka
laika gaitā tiks publicētas sieviešu diplomātu atmiņas vai dienasgrāmatas, kas varētu sniegt dziļāku ieskatu reālajās pieredzēs. Apstāklis,
ka Latvijas ārlietu dienestā kopš tā veidošanās sākuma sievietes bija
vairākumā, bez šaubām izvirza jautājumu par to, vai un kā tas ietekmēja organizācijas kultūras veidošanos, vai starptautisko diplomātijas
normu izpratnei un interpretācijai Latvijā šā iemesla dēļ piemita kāda
specifika. Sieviešu karjeras dinamikas analīzē 90. gados šajā darbā uzsvars ir likts uz sieviešu un vīriešu konkurenci, tomēr ir skaidrs, ka
lielais sieviešu īpatsvars diplomātiskajā dienestā liek pievērsties arī
jautājumam par sieviešu savstarpējo hierarhiju un konkurenci. Sieviešu masveidīga iesaiste diplomātiskajā dienestā, kas tika veidots praktiski no jauna, bija ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas un dažu
citu valstu pieredze, tādēļ būtu svarīgi arī veikt kopīgus pētījumus.
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INTERVIJA AR ARGITU DAUDZI,

ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Spānijas Karalistē (2016–2020)
Daina Bleiere: Tātad pirmais jautājums ir, vai jūs varētu pastāstīt,
kā sākās Jūsu diplomātiskā karjera, kā Jūs nokļuvāt Ārlietu dienestā
un kā Jūsu karjera veidojās?
Argita Daudze: Zīmīgā dienā… mani pieņēma darbā ministrijā
1991. gada 2. septembrī. Tā ir diena, kad ASV prezidents Džordžs Bušs
vecākais publiski paziņoja, ka atzīst Baltijas valstu neatkarības atgūšanu.
Daina Bleiere: Tolaik bija vispār 15 darbinieki, apmēram, Ārlietu
ministrijā?
Argita Daudze: Mēs bijām kādi divdesmit.
Daina Bleiere: Kādā amatā Jūs sākāt savu darbu?
Argita Daudze: Mani pieņēma kā vecāko referenti Politikas plānošanas departamentā. Un mūsu vadītājs bija Artūrs Puga tanī laikā,
mēs bijām kopā ar Bonifāciju Daukštu, un mūsu augstākā priekšniecība bija ministra vietnieks Mārtiņš Virsis.
Daina Bleiere: Tātad tīra vēsturnieku kompānija, vai ne?
Argita Daudze: Jā, un blakus kabinetā bija bieži manāms Aivis Ronis un Andris Ķesteris… Es atceros labi Pēteri Vasariņu, kurš laipni
piekrita pievienoties Ārlietu ministrijas darbinieku komandai un veidoja apskatus par Rietumu valstu presi no angļu, vācu un franču valodām. Es savukārt gatavoju skandināvu valstu preses apskatus.
Daina Bleiere: Kādi bija Jūsu apsvērumi, kādēļ Jūs sākāt darboties
ārlietu dienestā? Tas izrietēja no Jūsu iepriekšējās sagatavotības, vai tas
bija varbūt kā daudziem, sava veida lēciens nezināmajā?
Argita Daudze: Gan, gan. Man bija izteikta interese par Ziemeļvalstīm. Studiju laikā Latvijas Valsts universitātē pie pasniedzējas Alvīnes
Putnes biju mācījusies zviedru valodu. Es arī biju Latvijas-Zviedrijas
biedrībā [A. Daudze bija 1989. gadā atjaunotās biedrības vadītāja – D. B.].
Un arī Ziemeļvalstu biedrības veidošanā piedalījusies [Ziemeļvalstu
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biedrība “Norden” Latvijā, dibināta 1991. gadā – D. B.]. Un man šķita, ka zviedru valodas zināšanas arī var būt noderīgas ārlietu dienestā.
Es aizgāju uz Ārlietu ministriju, mani pieņēma protokola vadītāja un
ministra vietniece Sandra Kalniete, kuru es nedaudz pazinu, un viņa
parakstīja manu iesniegumu. Bet pirms tam biju runājusi arī ar Mārtiņu Virsi. Viņš bija ārlietu dienestā ļoti nozīmīga persona saistībā ar
Ārlietu ministrijas potenciālo darbinieku apzināšanu. Un priekšstata
par diplomātisko dienestu kā tādu detaļās man nebija, bet noskaņojums kaut ko nozīmīgu darīt savas valsts labā gan man bija. Laikam
patriotisma gars bija saistīts ar manu interesi par folkloru tautas tradīciju kopā “Budēļi”, kas stimulēja jau 80. gadu pašā sākumā pievērsties
Latvijas vēsturei padziļināti un paralēli tam, ko mēs apguvām Latvijas
Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.
Daina Bleiere: Tas bija laiks, kad bija ļoti daudz entuziasma, vēlēšanās darīt, bet tajā pašā laikā ļoti nedaudziem cilvēkiem, kas veido
Latvijas ārlietu dienestu, tolaik bija kaut kādas praktiskās zināšanas
par to, kā ārlietu dienests darbojas. Kā Jūs šīs zināšanas ieguvāt?
Argita Daudze: Jā. Mani droši vien ietekmēja kaut kādā mērā arī
Zviedrijas konsulāta klātbūtne Latvijā un tā vadītāja Larsa Fredēna
personība. Tā kā es biju Latvijas–Zviedrijas biedrībā un nodarbojos ar
kultūras sakaru veidošanu, tad es tiku aicināta arī uz konsulāta pasākumiem. Un bija sarunas ar Larsu Fredēnu, un kaut kāds priekšstats
veidojās vismaz par Zviedrijas diplomātiem viņa personā. Arī Lailas
Freivaldes personība zināmā mērā ietekmēja manu interesi par dienestu. Un tajā laikā patiesi bija daudz iespēju arī mācīties. Ārlietu ministrijā mums piedāvāja dažādus kursus. Mana kārts izkrita 1993. gada
vasarā, kad mani uzņēma Vīnes Diplomātiskajā akadēmijā, vienā no
labākajām diplomātu skolām Eiropā. Apguvām gan diplomātu darbā
nepieciešamās teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas. Arī apmeklējām dažādas starptautiskās organizācijas, un laikam viens no
spilgtākajiem iespaidiem bija Ženēvā, ANO mītnes apmeklējums, Latvijas istaba Tautu Savienības pilī.
Daina Bleiere: Sievietēm bija diezgan izcila loma Latvijas Tautas frontes laikā, neatkarības atgūšanā, ja mēs atceramies kaut vai Itu
Kozakeviču, Sandru Kalnieti un daudzas citas sievietes. Sievietes jau
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90. gadu sākumā, kad Jūs sākāt strādāt ārlietu dienestā, bija pamanāmas šajā dienestā. Neskatoties uz to, vai Jums bija sajūta, ka pastāv
kaut kādi dzimumu stereotipi attiecībā uz sieviešu iesaistīšanos politikā, darbošanos ārlietu dienestā un tamlīdzīgi? Vai Jums nācās saskarties ar ko tamlīdzīgu?
Argita Daudze: Nē, es nesaskāros ne ar ko tādu, iespējams, tāpēc,
ka es tam nepievērsu uzmanību, jo uzskatīju, ka iespēju ziņā nevajadzētu būt atšķirībām starp dzimumiem. Ir citas atšķirības – psiholoģiskās un uztveres ziņā, bet iespēju ziņā atšķirībām nav jābūt. Tiesa
gan, par vēstniekiem iecēla pārsvarā vīriešus. Manuprāt, tas bija saistīts ar piemērotību konkrētam amatam, nevis dzimumam.
Daina Bleiere: Varbūt tas bija tādēļ, ka dienests veidojās no jauna,
praktiski kā no baltas lapas? Tā atvērtība pret sievietes karjeras iespējām diplomātiskajā dienestā ārlietās, vai tā bija tāda, kas izrietēja no tā
laika atmosfēras, no tā, kāda bija Latvijas sabiedrība tobrīd? Vai arī tas
izrietēja no kaut kādiem priekšstatiem par to, kāda ir Rietumu vērtību
sistēma, kurā mēs gribam integrēties? Skandināvijas pieredze, piemēram, kas arī noteikti bija ļoti būtiska deviņdesmitajos gados.
Argita Daudze: Man jāsaka, ka 90. gadu sākumā par šo tēmu īpaši
nedomāju, un arī par to ne, vai tas attiecas uz sievietēm vai vīriešiem.
Mums bija visiem viena doma un misijas apziņa, ka tā ir Latvija, kurai mēs strādājam neatkarīgi no dzimuma. Es pieņemu, ka, iespējams,
vīrieši citādi domāja nekā es, bet es vienmēr esmu uztvērusi abus dzimumus kā līdzvērtīgus. Tos ierobežojumus es, godīgi teikšu, neesmu
izjutusi, iespējams, tāpēc, ka es neesmu gribējusi tos izjust. Ja runājam
par vērtību sistēmu, kas saistījās ar bijušo režīmu, kas Latvijai bija uzspiests, un dzīvesveidu, un no tā mēs vēlējāmies visi – gan sievietes,
gan vīrieši – tikt vaļā pēc iespējas ātrāk, neapzinoties, ka turpinām
kaut kādā ziņā tomēr rīkoties vecajos rāmjos, jo tik ātri jau nevar vienkārši novilkt to veco… kā ziemas mēteli un viss, – dzīvojam vasarā.
Domāju, ka latviešu sabiedrībā daudz uzmanības pievērsām Latvijai
starpkaru periodā un arī trimdas sabiedrībai un mūsu diplomātiem,
par viņiem taču arī mēs zinājām. Zinājām, ka Anatols Dinbergs pārstāvēja Latviju Amerikas Savienotajās Valstīs. Lasījuši bijām par Kārli
Zariņu, par citiem diplomātiem. Tā kā es domāju, mēs daudzi bijām
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orientējušies uz Latviju rietumu vērtību, tai skaitā sieviešu–vīriešu
problemātikas kontekstā. Attiecībā uz to, ka arī ārpus Latvijas strādājošie diplomāti Aukstā kara laikā bija tikai vīrieši, tad jāteic, ka tā
bija tā vecā tradīcija. Bet, kad atjaunoja Latvijas neatkarību un meklēja pārstāvjus ārvalstīs, tad Francijā, piemēram, izvēlējās Ainu Nagobads-Ābolu. Un tie, kas piedāvāja un izvēlējās, bija tie paši ārvalstīs
dzīvojošie un Latvijas diplomātiskajā dienestā strādājuši diplomāti –
vīrieši. Jā, tā kā grūti teikt, vai viņiem bija kādi lieli aizspriedumi pret
sievietēm. Ābolas kundze nesenajā intervijā sakarā ar 100 gadu jubileju teica, ka septiņdesmit gados kļūt par diplomāti un Francijā, bija
viņai liels pagodinājums un arī izaicinājums.
Daina Bleiere: Nenoliedzami. Vai Jūs uzskatāt, ka sievietei ir nepieciešamas kaut kādas specifiskās līdera dotības vai vispār specifiskās īpašības, lai veidotu karjeru diplomātiskajā dienestā? Bet varbūt ir
kaut kas vairāk, varbūt sievietēm tiek uzstādītas augstākas prasības?
Argita Daudze: Tas varētu būt atkarīgs no tās personas vai personu grupas, kas šīs prasības izvirza. Ārlietu dienestā es neesmu saskārusies ar atšķirīgu pieeju pret sievietēm vai vīriešiem. Atkal es
uzsveru, iespējams, tāpēc, ka es pati tam nepievēršu tādu uzmanību,
un iespējams, ka dažas sievietes ir izjutušas kādu, teiksim, aizspriedumaināku attieksmi pret sevi. Man šķiet, ka tas ir vairāk tiešām attiecināms uz pašām sievietēm, kuras izvēlas šo dienestu. Dienests ir
specifisks. Dienests ir misija. Mēs nokļūstam ārvalstīs, vēstniecībās,
mēs asociējam sevi ar Latviju, un mēs strādājam Latvijas labā neatkarīgi no dzimuma, protams. Laika ziņā tas ir 24 stundu darbs. Un
tā ir nepieciešamība tomēr rēķināties ar noteiktiem ierobežojumiem
privātajā dzīvē. Viss jāpakārto īpašajai misijai, iespējams, ka daudzas
sievietes nav gatavas šādiem izaicinājumiem. Darbs ārlietu dienestā
ir zināmā mērā izaicinājums savai privātai dzīvei. Ļoti daudz kas ir
atkarīgs no partnera, ar kuru kopā esam, no ģimenes atbalsta, un, ja
sievietēm pašām nav izpratnes par to, no kā ir jāatsakās, tad arī darbā kādam vīrietim var būt šaubas par to, vai šī sieviete tiks galā ar
dienesta pienākumiem. Tā ir ļoti, ļoti liela slodze. Līdera īpašības, par
kurām, piedodiet, Jūs minējāt un es neatbildēju, bet tas nav atkarīgs
no sievietēm vai vīriešiem – vai nu tās ir, vai nav. Līdera īpašības,
51

manuprāt, nav atkarīgas no dzimuma. Tas ir tāpat kā ar talantu, tam
arī nav dzimuma.
Daina Bleiere: Jums ir nācies strādāt dažādās valstīs, un ir dažādas tradīcijas, kultūras, ar dažādiem priekšstatiem par sievietes lomu
sabiedrībā un sievietes lomu diplomātijā. Vai jums ir nācies izjust kaut
kā šīs specifiskās nianses, kurām nākas piemēroties, ar kurām nākas
rēķināties Jūsu darbībā dažādās valstīs.
Argita Daudze: Jā, man jāmin, kur es esmu strādājusi – Norvēģijā, Krievijā, Čehijā, Ukrainā, nerezidējot Horvātijā un Moldovā.
Un tagad iet uz beigām mans termiņš Spānijā… Visas ir Eiropas
valstis, bet ar dažādu specifiku. Protams, ir nelielas nianses, pamanīju nianses Čehijā, tā bija pirmā vēstnieces darba vieta. Bet es neteiktu, ka man traucēja attieksme pret mani kā sieviešu dzimumam
piederīgu latviešu diplomāti. Es saņēmu daudz ziedu, ko parasti
vīriešiem nedāvina, jā, tas bija patīkami, tas man, ja godīgi jāsaka,
pārsteidza, jo mana pieredze Norvēģijā ar ziediem neasociējās, bet
nu es arī nebiju vēstniece, es biju vienkārša otrā sekretāre, pēc tam
kļuvu par pirmo sekretāri, un par pamatdarbiem ziedus nedāvina.
Dienesta valstīs mēs parasti turējāmies kopā – Ziemeļu un Baltijas
valstu vēstnieki, un tā bija jauktā komanda, vīrieši un sievietes, un
man nevienā brīdī, tā teikt, neparādījās kāds aizspriedums vai neticība tam, ka nu es kā sieviete nevarēšu veikt vienu vai otru darbu.
Varbūt pat reizēm sievietes ir par daudz centīgas un grib pierādīt,
ka viņas var labāk nekā vīrieši, bet tas nav nepieciešams… tā vienkārši ir pašu sieviešu sevis nenovērtēšana. Es varu pieminēt vienu
gadījumu Ukrainā, kur arī bija pārsvarā ļoti patīkami strādāt ar
Ukrainas amatpersonām, kas pārsvarā bija vīrieši. Savdabīgu attieksmi gan bija jākonstatē televīzijas ieraksta laikā, kad intervētāji
jautāja: “Kā Jūs jūtaties kā sieviete vēstniece”? Es apmulsu no šāda
jautājuma. Uzdevu pretjautājumu par to, kā jūtas operators vīrietis
kā operators, vai viņa izjūtas ir īpaši specifiskas? Nu nav nekādas
specifiskas izjūtas. Šis ir darbs, gan vīrieši, gan sievietes apgūst profesionālās iemaņas, ko tās arī pielieto.
Daina Bleiere: Vai no tā neizriet tas, ka postpadomju un postkomunistiskajā telpā skatījums, vismaz deviņdesmitajos gados un varbūt
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arī vēlāk, uz sievieti kā diplomāti bija kā tādu īpašu, nepierastu fenomenu. Vai tā varētu būt?
Argita Daudze: Es domāju, ka drīzāk sievietes bija izņēmums šajā
darbā nekā norma. Tāda varētu būt tā attieksme, un es Jums pilnībā
piekrītu…
Daina Bleiere: Ka neskatoties uz padomju vienlīdzības retoriku un
tamlīdzīgi, tomēr sievietes šajā jomā skaitījās kā drīzāk tāda reta parādība... Un ka tas ir pārmantots kaut kur varbūt…
Argita Daudze: Par to mantošanu es nezinu. Bet, runājot par procentuālo pusi, – cik sieviešu, cik vīriešu, nedomāju, ka tam ir būtiska nozīme, un līdzsvara sasniegšanu ar kvotu metodi neatbalstu.
Svarīgi jau ir tas, kādas ir spējas cilvēkam, izglītība, motivācija, nevis
dzimums.
Daina Bleiere: Domāju, ka Jums nav nācies saskarties ar to, ko
sauc par stikla griestu fenomenu, respektīvi, to, ka sievietei pēc zināma karjeras posma ir diezgan grūti virzīties uz augšu pa karjeras
kāpnēm?
Argita Daudze: Ziniet, es šai tēmai uzmanību kaut kā nepievērsu,
tomēr laikam nepateicu visu, kas būtu jāpasaka. Strādājot Norvēģijā
deviņdesmito gadu otrajā pusē, feminisms kā tēma sāka mani interesēt vairāk, jo biju bijusi iesaistīta ANO konferences un kongresa par
sievietēm Latvijas delegācijā. Norvēģijā bija daudz literatūras par feminisma tēmu. Arī Norvēģijas Ārlietu ministrijas nodaļas vadītāja,
kura nodarbojās ar Baltijas valstīm, bija sieviete. Un es Norvēģijā izlasīju Simonas de Bovuāras “Otro dzimumu”, arī norvēģu autoru darbus un amerikāņu, kur parādās šis termins – stikla griesti. Tad es sava
darba laikā Ārlietu ministrijā mēģināju tos griestus saskatīt. Nevarēju.
Neesmu saskārusies ar tādu fenomenu personīgi, bet iespējams, ka citas ir saskārušās.
Daina Bleiere: Respektīvi, Jūsu pieredzē tomēr galvenais jautājums
ir konkrētā cilvēka īpašības, nevis dzimums, kas nosaka karjeru.
Argita Daudze: Jā, noteikti. Īpašību kopums, spējas, attieksme, un
Latvijas kontekstā es domāju, ka jebkuram diplomātiskajam dienestam būtu svarīgi, ka cilvēks ir patriotisks. Viņš strādā savai valstij un
velta laiku savai valstij.
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Daina Bleiere: Igaunijā un Lietuvā, tāpat kā Latvijā, diplomātiskais
dienests deviņdesmitajos gados formējās praktiski no jauna. Vai ir saskatāmas kaut kādas atšķirības Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā attīstījās sieviešu proporcija diplomātiskajā dienestā, viņu karjeras izaugsmes iespējas un attieksme?
Argita Daudze: Jā, gan strādājot ministrijā un tiekoties ar kolēģiem kaimiņvalstīs, departamentu direktoru līmenī un ar Latvijā strādājošiem diplomātiem vai arī, esot dienestā vēstniecībās, novēroju, ka
atbildīgos amatos ir gan sievietes, gan vīrieši. Varbūt, ka kādu laiku
pastāvēja savdabīgs aizspriedums par Lietuvu kā daudz patriarhālāku
sabiedrību atšķirībā no Latvijas un Igaunijas. Bet tas ir stereotips. Bet
praktiskajā dzīvē, komunikācijā, darbā es nepamanīju atšķirības. Arī
tagad Spānijā mēs esam trīs sievietes – Baltijas valstu vēstnieces. Es
domāju, ka atšķirību starp Baltijas valstīm, vismaz vizuāli pamanāmu,
nebija.
Daina Bleiere: Un pēdējais jautājums, uz kuru varbūt man šķiet,
Jūs jau daļēji atbildējāt, bet tomēr. Kā Jūs saprotat terminu feminisms
un kāda ir Jūsu attieksme pret feminismu kā tādu?
Argita Daudze: Feminisms ir tā kustība, kas savā laikā pievērsusi
uzmanību sievietes iespējām apzināties sevi kā brīvām, lemtspējīgām
būtnēm. Tā bija nepieciešama un svarīga kustība, arī domāšanas veids.
Tas panāca izmaiņas attieksmē pret sievietēm un līdz ar to arī vīriešiem. Bet tagad, manuprāt, tiek pārspīlēts ar šī domāšanas veida dominances nepieciešamību. Un tas sāk ierobežot brīvu izvēli. Līdz ar to
mūsdienīgi ir sadarboties abiem dzimumiem, respektēt vienam otru.
Domāju, ka Latvijas sabiedrībā tas ir raksturīgi. Varbūt es dzīvoju
savā ideālajā pasaulē. Es domāju, ka feminisms kā kustība arī Latvijas
gadījumā bija nepieciešams tamdēļ, lai rastu labāku izpratni par nepieciešamību nodrošināt līdzvērtīgas iespējas sievietēm un vīriešiem
un veicinātu sadarbību. Es būtu ļoti nelaimīga, ja šajā ziņā kaut kas
mainītos, vai nu sievietes kļūtu atkarīgas no vīriešiem, vai otrādi. Viss
kaut kas var būt, bet ceru, ka līdzsvars saglabāsies, tas ir nepieciešams
harmoniskai dzīvei.
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INTERVIJA AR SOLVEIGU SILKALNU,

Valsts prezidenta ārlietu padomnieci

Daina Bleiere: Iesākumā es gribētu paskaidrot, kādēļ tieši jūs es
vēlējos intervēt. Mana tēma ir sievietes ārlietu dienestā 90. gados, kas
ir ārkārtīgi interesants posms tieši tāpēc, ka ārlietu dienests veidojās,
veidojās gan tā politika, gan ētika, gan izpratne par ārlietu dienestu.
Es vēlos paskatīties uz šo problēmu no dažādu sieviešu perspektīvas,
kas šajā laikā sāka darboties ārlietu dienestā. Un jūs intervēt man ir
interesanti ne tikai tāpēc, ka jums ir ilggadīga un, man šķiet, ļoti veiksmīga karjera šajā dienestā, bet arī tāpēc, ka ir interesants jūsu skatījums kā ārzemju latvietei, kas ienāca šajā vidē. Lielākā daļa no cilvēkiem, kas ienāca ārlietu dienestā bija bez iepriekšējas pieredzes, bet
noteikti jūsu perspektīva, skatījums bija citādāks, nekā tas bija tiem
cilvēkiem, kas ārlietu dienestā tika rekrutēti no vietējo latviešu vidus.
Kas noteica jūsu lēmumu pārcelties uz dzīvi Latvijā un kā jūs nonācāt
ārlietu dienestā?
Solveiga Silkalna: Esmu dzimusi un uzaugusi Melburnā, Austrālijā. Beidzu universitāti, specializējoties bioloģijā. Tā gan nebija mana
sirdslieta, un jau labu laiku es sekoju Atmodas notikumiem Latvijā.
Man bija vēlme pārcelties uz Latviju, un to es arī īstenoju [19]93. gada
vasarā, tiklīdz es biju beigusi universitāti un arī sakrājusi naudiņu
aviobiļetei. Tas bija mazliet tāds lēciens tumsā, jo man te nebija sarunāts darbs. Toreiz lielā vērtē bija cilvēki ar svešvalodu zināšanām. Tajā
vasarā Guntis Ulmanis tika ievēlēts par Valsts prezidentu un viņam
vajadzēja tulku. Rīga maziņa, viņi atrada mani. Sanāca pusotru gadu
strādāt pie Valsts prezidenta. Tur mani pamanīja kolēģi, kas jau bija sākuši strādāt ārlietu dienestā, un aicināja pie sevis. Redzot tur daudz lielākas izaugsmes iespējas, es 1995. gada februārī stājos ārlietu dienestā.
Daina Bleiere: Kādā veidā jūs apguvāt nepieciešamās iemaņas,
bija kaut kādi kursi, vecāku kolēģu padomi? Un tas, ka jūs nācāt no
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Rietumu vides, vai tas jums deva kaut kādas priekšrocības, es nerunāju par valodas zināšanām kā tādām, vai arī tas kaut kādā ziņā varbūt bija arī ierobežojošs faktors?
Solveiga Silkalna: Domāju, ka nevienam jau toreiz nebija tādas
profesionāla diplomāta iemaņas, bet diplomātijā daudz ko nosaka
vispārējās rakstura īpašības. Spēja komunicēt, interese par ārlietām
un cilvēkiem. Jutu, ka iederos, tomēr drīz sapratu, ka noderētu arī
kāda profesionālā kvalifikācija, un tādēļ stājos Latvijas Universitātē,
studēju starptautiskās attiecības – politikas zinātni. Par ārzemju latviešiem jutu interesi un apbrīnu, bet reizē arī aizspriedumus, piemēram, ka viņi visi stāvus bagāti, kas noteikti nebija mans gadījums.
Reizēm ir traucējis tas, ka es neprotu krievu valodu. Lai arī esmu
centusies mācīties, man tā nekad nebūs tāda kā cilvēkam, kas mācījies jau no bērnības. Ja kāds stāstīja anekdotes krievu valodā vai
atsaucās uz padomju laika literatūru vai kino vai multeni, es mulsi
smaidīju. Tagad atsaukšanās uz krievu kultūras kanoniem ir mazinājusies. Es ienācu Ārlietu ministrijā kā vecākais referents, iesācējs,
tādēļ man nevarēja pārmest, ka nāku no augšas pamācīt. Iesāku kā
vecākais referents un kāpu pa kāpnītēm – tiesa, toreiz tas notika
daudz straujāk nekā tagad.
Daina Bleiere: Kā ar dzimumu stereotipiem 90. gados, vai ar kādiem saskārāties, ieejot ārlietu dienestā? Vai bija kaut kādi specifiski,
varbūt padomju mantojuma dzimumu stereotipi?
Solveiga Silkalna: Ārlietu ministrijā es to neizjutu. Pirms tam to
izjutu Valsts prezidenta kancelejā, tur toreiz vēl bija viens priekšnieks,
kurš atļāvās saukt mani par zaķīti. Atceros arī, ka vienreiz, kad viesnīcas numurā man bija jātulko prezidenta saruna, no manis sagaidīja,
ka es arī saliešu kafiju viesiem. Kad norādīju, ka nevaru divus darbus
veikt vienlaikus, dabūju par to pēc tam vēl taisnoties. Lepojos, ka toreiz pastāvēju uz savu. Ārlietu ministrija tādā ziņā ir ārkārtīgi patīkama vide, kur vismaz es personīgi nekad tādus izteiktus vai pat slēptus
aizspriedumus pret sievietēm diplomātijā neesmu jutusi. Aizspriedumus esmu manījusi tikai tajās reizēs, kad ir bijuši kādi pavērsieni
manā karjerā, par kuriem ir ticis rakstīts Delfos vai citur. Tur komentāros ir daži ļoti aizspriedumaini indivīdi.
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Daina Bleiere: Bet attieksme pret sievietes iesaistīšanos politikā
Latvijā vispār 90. gados. Kā jums šķita, kāda tā ir? Es runāju ne tikai
par Ārlietu ministriju un Valsts prezidenta kanceleju, bet sabiedrībā
kopumā, kāds jums iespaids, kā to cilvēki uztvēra.
Solveiga Silkalna: Man šķiet, ka jau toreiz bija spilgtas personības
arī Saeimā. Tiešākā pieredze bija Ārlietu ministrijā ar Sandru Kalnieti
kā ministri. Es toreiz, 90. gados, sievietes politikā tik ļoti nepamanīju. Milzīgs pagrieziens, protams, Latvijā bija Vaira Vīķe-Freiberga kā
Valsts prezidente. Pēc tam jau attieksme mainījās.
Daina Bleiere: Respektīvi, varētu teikt, ka jūs nesaskatāt vismaz
ārlietu un drošības politikas jomā 90. gados tādu kontrastu starp, teiksim, to vērtību sistēmu, kas bija mantota no padomju laikiem, un starp
to vērtību sistēmu, kas bija Rietumos? Varbūt vienkārši Rietumu vērtību sistēma tika uztverta kā pati par sevi saprotama, kā kaut kas tāds,
kas mums ir jāpārņem un par ko nav vērts diskutēt, vismaz tajā laikā?
Šodien, iespējams, ir citādāk. Kāda jums ir sajūta, kā tas tolaik bija?
Solveiga Silkalna: Man šķiet, ka vismaz ārlietās mēs jau samērā
ātri uzņēmām kursu uz visu rietumniecisko. Ārlietu dienestā kolēģi,
manuprāt, kopumā izprata Rietumu vērtības un darbības stilu. Es ļoti
reti dzirdēju nievājošus izteicienus, ka rietumnieki kaut ko nesaprot
vai tamlīdzīgi.
Daina Bleiere: Bet varbūt vienkārši [to noteica] Latvijas specifiskā
situācija 90. gados. Tas, ka sievietēm vispār parādījās tādas karjeras
perspektīvas, par kādām tās agrāk nevarēja pat domāt un kuras varbūt nebija iespējamas arī rietumvalstīs, kurās bija nostabilizējušās jau
gadu desmitos un varbūt pat gadu simtos zināmas diplomātijas tradīcijas, priekšstati, vērtību sistēma. Varbūt vienkārši kaut kādā ziņā
mēs atradāmies priekšā [visiem]? Tas, kas notika Latvijā un Baltijā
šajā jomā, spēja ietekmēt globālo skatījumu un perspektīvu. Protams,
[bija] Skandināvijas piemērs, bet varbūt tas viss bija mums dabiski?
Solveiga Silkalna: Toreiz mūsu diplomāti bija ļoti jauni – Rietumeiropas un Ziemeļvalstīm ārlietu dienestiem neraksturīgi jauni
vadošos amatos. Mēs visi bijām jaunāki – kā sievietes, tā vīrieši. Ar
gadiem, protams, viss ir normalizējies. Tas, ka ārzemniekiem pretī
bieži Latvijas delegācijā bijušas ļoti daudzas sievietes vai dažreiz pat
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tikai sievietes – par to gan dažreiz komentē, bet nekad tā nav bijusi
problēma. Tur mēs rādām pozitīvo piemēru citiem.
Daina Bleiere: Vai sievietei ir nepieciešamas kādas specifiskas līdera dotības, strādājot diplomātiskajā dienestā? Kāda ir jūsu pieredze
jūsu karjerā? Kā tas izpaudās 90. gados?
Solveiga Silkalna: Es nodalītu to, kas ir līderis politikā un līderis diplomātijā. Sieviete līdere politikā varbūt vairāk aizrauj ar
savām politiskajām idejām. Un sieviete diplomātijā… diplomātijā ir divas kategorijas. Ārvalstīs līderis ir vēstnieks, kas vada savu
vēstniecību un cenšas ietekmēt procesus Latvijai par labu. Uz vietas Latvijā diplomāts kā līderis ierēdniecībā ar saviem argumentiem
un viedokļiem vada un virza domāšanu un lēmumus konkrētā virzienā. Un tas pat nav vienmēr uz āru redzams, bet ir tādi cilvēki,
kuros vairāk ieklausās un kuru viedokli ņem vērā. Viedokļu līderi
ierēdniecībā.
Daina Bleiere: Un kas tad ir priekšnoteikums sekmīgai sievietes
karjerai ārlietu dienestā, kā jūs domājat? Kādas īpašības ir nepieciešamas, lai šī karjera būtu sekmīga?
Solveiga Silkalna: Ārlietu dienests patiešām ir dienests. Tas prasa zināmu gatavību uzņemties uzdevumus, kas ne vienmēr ir pirmā izvēle, arī doties uz ārzemēm. Jābūt gatavam uz atkārtotu pārcelšanos, kas, protams, nevienam nav vienkārša ģimenes dēļ. Tad
vēl – savas tēmas pārzināšana, rūpīgs darbs, diskrētums. Tas, ka uz
tevi var paļauties, vari labi sadarboties komandā. Spēja strādāt komandā ir ļoti būtiska. Es kādreiz esmu jautājusi, kāpēc mani izvēlējās amatā, nevis otru cilvēku. Atbilde bija: “Tāpēc, ka ar tevi vieglāk
strādāt”.
Daina Bleiere: Vai jūs savā karjerā diplomātiskajā dienestā esat izjutusi to, ko sauc par stikla griestu fenomenu? Vai savā pieredzē vai
savu kolēģu pieredzē, respektīvi, ka sievietēm kaut kur zināmā līmenī
jau ir diezgan grūti veidot tālāko karjeru. Ja jūs esat izjutusi, tad kā?
Vai ir kaut kādi, pēc jūsu domām, faktori, kas veicina šo stikla griestu
fenomenu. Es pieļauju, ka ir tie, ko jūs jau teicāt par to, ka ir problēmas ar ģimenes dzīvi, ar tās sakārtošanu. Bet varbūt ir vēl kaut kādi
citi faktori?
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Solveiga Silkalna: Stikla griestus es pati neesmu izjutusi. Bet, vērtējot citu kolēģu sieviešu karjeru un runājot ar viņām, esmu pamanījusi viņu pašu nevēlēšanos uzņemties lielāku atbildību, tas acīmredzot
liek lēnāk virzīties pa karjeras kāpnēm. Tur pat nav tik daudz ģimenes
šķēršļi, cik atšķirīga pieeja: “Mani interesē mana joma, es gribu tajā
padziļināti strādāt, es nekur negribu braukt”. Ārlietu dienestā augstākais rangs ir vēstnieks. Ir bijuši gadījumi, kad sievietei pirmo reizi tiek
piedāvāts vēstnieka amats, bet tāpēc, ka tas ir kādā vietā, kas viņai neder, viņa to ir noraidījusi. Teiksim tā, ja tu pats nevēlies kāpt pa kāpnēm, tad neviens tevi ar varu pa viņām augšā negrūdīs. Vajag to vēlmi
un degsmi, dažreiz kaut kas savā dzīvē tam jāziedo.
Daina Bleiere: Bet vai vispār tāda nevēlēšanās uzņemties atbildību,
vai tas ir tipiskāk, piemēram, sievietēm Latvijā vai tā vispār ir?
Solveiga Silkalna: Grūti pateikt. Objektīvi daudzām sievietēm ģimenes apstākļi liedz brīvi veltīt visu laiku un enerģiju karjeras veidošanai, sevišķi starptautisku karjeru. Tas nav tikai diplomātijā, tas ir arī
uzņēmējdarbībā un citur. Vīriešiem varbūt šis nav tik liels faktors.
Daina Bleiere: Latvijā veidojās ārlietu dienests no jauna 90. gados,
tāpat kā Lietuvā un Igaunijā. Un jūs noteikti esat saskārusies ar ļoti
daudziem lietuviešu un igauņu diplomātiem. Kā jums šķiet, attieksme
pret sievietēm ārlietu dienestā, sieviešu iesaiste ārlietu dienestā un
problēmas, kas ar to ir saistītas, tās ir principā tādas pašas, līdzīgas,
vai arī tomēr kaut kāda Latvijas specifika?
Solveiga Silkalna: Man šķiet, ka mēs esam ļoti līdzīgi. Es tiešām
neredzu spilgtas atšķirības mūsu dienestos.
Daina Bleiere: Un veidojas arī principā apmēram vienādi, teiksim,
rekrutēšanas principi, un cik daudz sievietes ienāca ārlietu dienestā
tajā laikā?
Solveiga Silkalna: Jā. Rekrutēšana vispār [tolaik] bija citādāka,
nu jau tā sistēma ir kļuvusi pamatīgāka, viss nenotiek tik strauji kā
90. gados.
Daina Bleiere: Tagad vēl tāds vispārējs jautājums. Kā jūs traktētu
jēdzienu feminisms? Un kāda ir jūsu attieksme pret to?
Solveiga Silkalna: Esmu novērojusi, ka Latvijā par feministēm
mēdz izteikties nievājoši. Manuprāt, feminisms ir pozitīva lieta. Tas
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jau nenozīmē pārākuma sludināšanu, tas nozīmē vienlīdzīgas iespējas.
Te var piebilst, ka Latvijā mēdzam uz āru teikt, ka viss ir kārtībā ar
dzimumu līdztiesību. Re, kur mūsu Latvijas delegācija, tik daudz sieviešu, dažreiz arī vadībā. Es novērojusi, ka mēs izvairāmies runāt par
lietām, kuras vēl nav kārtībā, piemēram, par vardarbību pret sievietēm
ģimenē vai par grūtībām līdzsvarot darbu un ģimenes dzīvi. Dažreiz
mēs pārāk rožaini visu pasniedzam.
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Esi lēdija, viņi teica.
Uztvere par sieviešu politisko
līderību mūsdienu Latvijas
ārējā un drošības politikā
GUNDA REIRE
Be a lady they said. […]
Don’t be so provocative. You’re asking for it.
Wear black. Wear heels.
You’re too dressed up. You’re too dressed down. […]
Don’t be too fat. Don’t be too thin. […]
Don’t say yes. Don’t say no.
Just “be a lady” they said.1

Cilvēkam nav bezgalīgu un pašpietiekamu iekšējo individualitātes dzīļu. Individualitāte konstruējas mijiedarbībā starp pašvērtību
un attiecībām ar citiem cilvēkiem, kontekstā ar pastāvošajām tiesību
un kultūras normām, sabiedrības vērtībām un gaidām. Jau Aristoteļa koncepts par cilvēku kā sociālu un politisku dzīvnieku nosaka, ka
cilvēki ir savstarpēji atkarīgi, un ikkatrs, kas vai nu nespēj vest sabiedrības dzīvi, vai ir tik pašpietiekams, ka tas nav vajadzīgs, ir “vai
nu zvērs, vai dievs”.2 Mēs neesam ne viens, ne otrs, ne vienpatis, ne
1

2

Camille Rainville, Be a lady, they said [Esi dāma, viņi teica], 2017, Writings of a Furious
Woman blogs, https://writingsofafuriouswoman.wordpress.com/2017/12/09/be-a-lady-they-said/
commentpage-3/#comments. Šis bloga ieraksts kļuva virāls un guva plašu publicitāti
2020. gadā, kad žurnāla “Girls. Girls. Girls” vajadzībām Pola Maklīna (Paul McLean) režijā
tika radīta spēcīga īsfilma (video), kur seriāla “Sekss un lielpilsēta” aktrise Sintija Niksone
(Cynthia Nixon) lasa šo Kamillas Rainvilles radīto tekstu. Skatīt: “Be a Lady They Said”, Girls.
Girls. Girls. Magazine YouTube kanāls, https://www.youtube.com/watch?v=z8ZSDS7zVdU.
Aristotelis, Politika.

61

apskaidrotais. Mēs esam cilvēki un dzīvojam sabiedrībā, un, lai ikkatrs no mums patiesi būtu līdzvērtīgs sabiedrības loceklis, ir nepieciešama gan iekšēja pašvērtības un savas individualitātes apzināšanās, gan ārēja – sabiedrības – atzīšana, ka ikviens cilvēks de iure un
de facto ir vienlīdzīgs neatkarīgi no dzimuma, tautības, rases, ticības, seksuālās piederības, pārliecības, vecuma, mantiskā vai veselības
stāvokļa. Tātad, lai sieviete kļūtu un darbotos kā politiskā līdere uz
vienlīdzīgiem noteikumiem ar vīriešiem, nepietiek ar sievietes iekšējo pašapziņu, radītām iespējām, demokrātisku tiesisko ietvaru un
novērstām juridiskajām barjerām. Ir nepieciešama arī patiesa atzīšana – dzimumu vienlīdzības principa dziļa iesakņotība sabiedrībā, tradicionālo un iesīkstējušo priekšstatu par dzimumu lomām sabiedrībā
un ģimenē atmešana. Šim principam ir pilnasinīgi jādzīvo, nevis tikai
jāeksistē.
Šis raksts par sieviešu situāciju Latvijas ārpolitikas un drošības
politikas līderpozīcijās noteikti nav sākams ar Šekspīra vārdiem:
“Nav cita stāsta skumjāka par šo”. Šis arī nebūs veiksmes stāsts, nevienam tāda vēl nav. Latvijai dzimumlīdztiesības jomā pēc dažādiem
kvantitatīvajiem rādītājiem Eiropas un pasaules kontekstā kopumā
ir labi sasniegumi, arī sabiedrībā absolūtais vairākums neiebilst idejai, ka sieviete kā politiskais pārstāvis spēs labi pārstāvēt tās intereses.3 Tomēr, lobot šo tematu slāni pa slānim, lēnām atklājas situācijas nepievilcīgie aspekti – iemesli, kāpēc sieviešu līderu ārpolitikā un
drošības politikā nav vairāk, kādas ir sabiedrības prasības un gaidas
pret viņām, pret kādiem aizspriedumiem un stereotipiem joprojām,
21. gadsimtā, mums visām ir jācīnās. Šī problemātika ir kopīga sieviešu politiskajai līderībai visās jomās, ne tikai ārējā un drošības
politikā.

3

European Commission, Special Eurobarometer 465: Gender Equality 2017 [Speciālais Eirobarometrs 465: Dzimumu vienlīdzība, 2017. gads], https://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154.
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Vienlīdzība un cilvēka cieņa
Frensiss Fukujama savā jaunākajā grāmatā saka, ka identitāte izaug
no nošķīruma starp personas iekšējo “es” un ārējo sociālo noteikumu un normu pasauli, kas adekvāti neatpazīst šī iekšējā “es” vērtību
vai cieņu. Tikai mūsdienās sācis iesakņoties uzskats, ka autentisks
iekšējais “es” ir pēc būtības vērtīgs un ka nevis personas iekšējam
“es” būtu jāpiemērojas sabiedrības likumiem, bet sabiedrībai pašai ir
jāmainās.4
Fukujamas minētā iekšējā “es” pamatā ir cilvēka cieņa (human
dignity), kas ir uzskatāma par vienu no pamata Rietumu vērtībām.
Taču cilvēka cieņai nav pašreflektējoša kvalitāte, tai ir jābūt iedzīvinātai gan tiesību sistēmās, gan sabiedrības dzīvē un kultūrā. Piemēram, līdzās brīvībai, demokrātijai, vienlīdzībai, tiesiskumam un cilvēktiesībām Lisabonas līgumā cilvēka cieņa ir iestiprināta kā viena
no Eiropas Savienības vērtībām un kopā ar iepriekš minētajām veido
pamatu visai savienībai.5 Par cilvēka cieņu runā arī Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kas uzsver, ka “Savienība balstās uz nedalāmām, universālām vērtībām – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību
un solidaritāti”.6 Savukārt tās pats pirmais pants nosaka, ka cilvēka
cieņa ir neaizskarama, tā ir jārespektē un jāaizsargā. Tomēr cilvēka
cieņa nebūtu jāuzskata par ekskluzīviem aizjūru labumiem – arī Latvijas Satversme cilvēka cieņu definē kā vienu no galvenajiem balstiem
Latvijai kā demokrātiskai, tiesiskai, sociāli atbildīgai un nacionālai
valstij.7
Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir iestiprināta Lisabonas līgumā,
savukārt Eiropas Savienības Pamattiesību harta nosaka, ka vīriešu
4

5

6

7

Sīkāk skatīt: Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment [Identitāte: Pieprasījums pēc cieņas un aizvainojuma politika], (Profile Books, 2019),
3.–12.
EUR-Lex, Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas (2010/C 83/01), 2. pants, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2010/083/01&from=LV.
EUR-Lex, Eiropas Savienības pamattiesību harta (2016/C 202/02), preambula, Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/
TXT.
Likumi.lv, Latvijas Republikas Satversme, preambula, https://likumi.lv/doc.php?id=57980.
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un sieviešu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās, tostarp nodarbinātības, darba un atalgojuma jomās, un līdztiesības princips neliedz
saglabāt vai noteikt pasākumus, kuri paredz īpašas priekšrocības
nepietiekami pārstāvētam dzimumam.8 Latvijā de iure dzimumu
līdztiesība ir garantēta normatīvajos aktos, ne vienam, ne otram
dzimumam nav sistēmisku ierobežojumu, un diskriminācija ir aizliegta. Tomēr ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja
savos 2020. gada noslēguma secinājumos līdzās pozitīvi novērtētajām Latvijas likumdošanas iniciatīvām norāda arī uz vairākiem
trūkumiem un rekomendē Latvijai pieņemt atsevišķu dzimumu
līdztiesības likumu.9 Šādu soli ļoti simboliskā datumā – 8. martā jeb
Sieviešu solidaritātes dienā – kā nevajadzīgu noraidīja labklājības
ministre Ramona Petraviča, norādot, ka Latvijā ikvienu cilvēku aizsargā Satversme.10
Ar cilvēka cieņu pašu par sevi, ar sajūtu vai apziņu par savu vērtību vien nepietiek, tai jātiek ārēji atzītai – gan normatīvajos aktos de
iure, gan sabiedrības dzīvē de facto. Tā ir interakcija starp paša apzināšanos un atzīšanu no sabiedrības, un cilvēka cieņa nav jānopelna, tā piemīt ikkatram indivīdam neatkarīgi no sasniegumiem, sociālā slāņa, dzimuma vai jebkādiem citiem aspektiem. Ikviens cilvēks
ir vienlīdzīgs un līdzvērtīgs, ikviena cieņa ir jārespektē un jāatzīst.
Šis princips ir bijis motivācijas avots dažādām politiskajām cīņām
mūsdienu pasaulē, sociālajām kustībām un ideoloģijām, tai skaitā
feminismam. Ir gadījies sastapties ar tādiem trivializētiem #MeToo
8

9

10

EUR-Lex, Eiropas Savienības pamattiesību harta (2016/C 202/02), preambula, Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/
TXT.
The United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women
(CEDAW), The periodic report of the Republic of Latvia on actions taken by Latvia in the implementation of the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women over the period from 1 January 2005 to 31 December 2017 [Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par 1979. gada 18. decembra konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā no 2005. līdz 2018. gadam], https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=5.
LETA, “Atsevišķs dzimumu līdztiesības likums nav nepieciešams, jo Latvijā ikvienu personu aizsargā Satversme”, 8.3.2020, Skaties.lv portāls, https://skaties.lv/zinas/latvija/politika/
petravica-atsevisks-dzimumu-lidztiesibas-likums-nav-nepieciesams-jo-latvija-ikvienu-personu-aizsarga-satversme/.
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kustības11 interpretējumiem, kas problēmas kodolu saskata ietekmīgu
vīriešu seksuālā spiedienā pret neaizsargātākām sievietēm, raugoties
uz to no amatu hierarhijas vai ekonomiskās perspektīvas. Taču pamata lieta šeit ir cita. Šī kustība iestājas pret fundamentālu necieņu pret
sievieti, vardarbību, nevienlīdzību, sievietes vērtības pazemināšanu
uz dzimumu aizspriedumu pamata, lai gan “aizspriedumi” šajā kontekstā ir pārāk vājš jēdziens.

Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā
Statistiski sieviešu politiskā līderība mūsdienu Latvijas ārējā un drošības politikā, salīdzinot ar Eiropu un pasauli, nebūt neizskatās slikti. Lai arī tradicionāli politiskā līderība šajās jomās tiek asociēta ar
divu ministru – ārlietu un aizsardzības – darbību, tā ir aplūkojama
plašāk un ietver arī trīs augstākās valsts amatpersonas, Saeimas deputātes un Eiropas Parlamenta deputātes. Politiskā līderība ārlietās
un aizsardzībā tādējādi ir aplūkojama nevis tikai kā aktīva darbība
partiju politikā un politiķes darbs, bet gan kā spēja ieņemt vadošus
amatus Latvijas Republikas valsts pārvaldē un būt Latvijas tautas
pārstāvei Eiropas Parlamentā, būt caur šiem amatiem vadošā kvalitātē iesaistītai valsts politikas procesos un to rezultātu noteikšanā
plašā nozīmē.
Juridisku šķēršļu sievietei kļūt par politisko līderi Latvijā nav. Vēl
vairāk – 2019. gadā Pasaules Banka Latviju iekļāva to valstu sešiniekā, kas ļoti detalizēti veidotā indeksā desmit gadu laikā sasniegušas
100 punktus no 100 un garantē sievietēm pilnīgu juridisko vienlīdzību
11

#MeToo kustība ir vērsta pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, un zem šīs
mirkļbirkas sievietes publisko pret sevi vērstus seksuāla rakstura noziegumus, ko paveikuši
ar varu apveltīti vai prominenti vīrieši. Frāzi “Me Too” (Es arī) pirmo reizi 2006. gadā sociālajos medijos lietoja seksuālu uzmākšanos pārdzīvojusī sociālā aktīviste Tarana Burke
(Tarana Burke). Taču lavīnas efektu šī frāze piedzīvoja 2017. gadā pēc neskaitāmo seksuālo
uzbrukumu, ko savas karjeras laikā veicis prominentais Holivudas kino producents Hārvijs
Vainstīns (Harvey Weinstein), izgaismošanas. Šī kustība ar mirkļbirkas palīdzību kļuva virāla sociālajos medijos, un tā ir aptvērusi visu pasauli. Kustības rezultātā jaunā kvalitātē ir
aktualizēts jautājums par cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām, dzimumlīdztiesību, kultūras un
sociālajām normām sabiedrībā.

65

darba tirgū un biznesā.12 Gandrīz 60 % Latvijas sabiedrības nepiekrīt
stereotipam, ka sievietēm nepiemistu nepieciešamās kvalitātes vai
prasmes, lai ieņemtu vadošus amatus politikā; Eiropas Savienībā kopumā gan šim aizspriedumam nepiekrīt 80 % sabiedrības.13
Latvijai divus pilnus termiņu pēc kārtas ir bijusi Valsts prezidente
Vaira Vīķe-Freiberga,14 ir bijušas vairākas parlamenta spīkeres – Ilga
Kreituse,15 Ingrīda Ūdre,16 Solvita Āboltiņa17 un otro pilno termiņu pēc kārtas – Ināra Mūrniece,18 kā arī sieviete Ministru prezidente – Laimdota Straujuma.19 Šīs ir trīs augstākās valsts amatpersonas,
kas pārstāv un reprezentē Latviju starptautiski. Latvijai pēc neatkarības atgūšanas ir bijusi ārlietu ministre Sandra Kalniete,20 kura kopš
2009. gada bez pārtraukuma ir bijusi arī Eiropas Parlamenta deputāte
no Latvijas, kā arī aizsardzības ministre Linda Mūrniece,21 kura savas
politiskās karjeras laikā bijusi arī iekšlietu ministre.
Ja par aizsardzības un ārlietu ministru pienākumiem un atbildību ārpolitikas un drošības politikas jomā jautājumiem nevajadzētu
rasties, tad citu politiķu un amatpersonu iesaistes līmenis gan prasa
papildu paskaidrojumus. Valsts prezidents līdzās apjomīgai starptautiskās reprezentācijas funkcijai ir arī valsts bruņoto spēku augstākais
vadonis,22 vada Nacionālās drošības padomi, kas saskaņo augstāko
valsts institūciju un amatpersonu īstenotu vienotu valsts politiku nacionālās drošības jomā, ieceļ Nacionālo bruņoto spēku virspavēlnieku
kara laikam, izveido Valsts prezidenta militāro padomi, iesaka apstiprināšanai Saeimā Nacionālo bruņoto spēku komandieri un ierosina
Saeimai izlemšanai jautājumu par kara pasludināšanu un uzsākšanu.23
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

World Bank Group, “Women, Business and the Law. A Decade of Reform”, 2019, https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf.
European Commission, Eurobarometer, op. cit.
No 1999. gada līdz 2007. gadam.
No 1995. gada līdz 1996. gadam.
No 2002. gada līdz 2006. gadam.
No 2010. gada līdz 2014. gadam.
No 2014. gada.
No 2014. gada līdz 2016. gadam.
No 2002. gada līdz 2004. gadam.
2006. gadā.
Likumi.lv, Latvijas Republikas Satversme, 42. pants, https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijasrepublikas-satversme.
Turpat, 8. panta pirmā daļa.
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Latvijas Republikas Satversmē noteiktajos gadījumos Saeimas
priekšsēdētājs uz laiku pilda Valsts prezidenta pienākumus.24 Saeimas priekšsēdētājs ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis25 un
sava amata pilnvaru ietvaros veido diplomātiskās attiecības. Savukārt
Ministru prezidents, lai arī ir trešā augstākā valsts amatpersona pēc
Valsts prezidenta un Saeimas priekšsēdētāja, tomēr politiskās ietekmes
ziņā ir pats nozīmīgākais amats Latvijā. Arī Ministru prezidents reprezentē valsti visaugstākajā līmenī starptautiski; svarīgi, ka viņš vai
viņa pārstāv Latviju Eiropadomē (tā visaugstākajā līmenī nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko ievirzi un prioritātes un nosaka
Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku un drošības politiku, ņemot vērā
Eiropas Savienības stratēģiskās intereses un aizsardzības aspektus26).
Premjers ir arī Nacionālās Drošības padomes loceklis.27
Latvijā sieviešu pārstāvniecība likumdevējā pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaugusi. Gandrīz trešdaļa – 31 % – no 13. Saeimā ievēlētajiem
deputātiem ir sievietes. Salīdzinājumā abās citās Baltijas valstīs ievēlēto
deputātu sieviešu skaits bijis mazāks – Igaunijā 28 % un Lietuvā 21%. Pēc
neatkarības atgūšanas šis Latvijai ir vēsturiski augstākais rādītājs, jo kopš
gadsimtu mijas pārstāvniecība bija iestrēgusi aptuveni 20 % robežās.
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju
vēl nekad nav vadījusi sieviete. Saeimas Ārlietu komisiju ir vadījušas
Vaira Paegle28 un Inese Vaidere,29 bet Saeimas Nacionālās drošības komisiju – Solvita Āboltiņa30 un Inese Lībiņa-Egnere.31
Par sieviešu deputātu pārstāvniecību Latvijas ārējās un drošības
politikas kontekstā jārunā tāpēc, ka arī parlaments veic nozīmīgu
24
25

26

27
28

29

30
31

Turpat, 52. pants.
Likumi.lv, Nacionālās drošības likums, 19. panta pirmā daļa, https://likumi.lv/ta/id/
14011-nacionalas-drosibas-likums.
EUR-Lex, Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas (2010/C 83/01), 15. pants, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2010/083/01&from=LV.
Nacionālās drošības likums, 19. panta pirmā daļa, op. cit.
No 2005. gada 15. jūnija līdz 2006. gada 6. novembrim un no 2005. gada 3. februāra līdz
2005. gada 15. jūnijam.
No 2002. gada 15. novembra līdz 2004. gada 6. februārim, no 2004. gada 6. februāra līdz
2004. gada 18. martam un no 2002. gada 14. novembra līdz 2002. gada 15. novembrim.
No 2014. gada 6. janvāra līdz 2018. gada 11. janvārim.
No 2018. gada 17. janvāra līdz 2018. gada 6. novembrim.
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ārpolitisko un drošības politikas lomu. Saeima ir vairāku starptautisko parlamentāro organizāciju dalībvalsts, un deputāti darbojas
Baltijas Asamblejā, Baltijas jūras parlamentārajā konferencē, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārajā asamblejā, NATO Parlamentārajā asamblejā, Starpparlamentu savienībā un
Vidusjūras Savienības Parlamentārajā asamblejā. Deputāti sadarbības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem vai citu ar deputātu
darbību saistītu interešu apmierināšanai veido daudzskaitlīgas deputātu grupas.32
Eiropas Parlamentā Latvija 2019. gadā sasniedza zelta griezumu – no
Latvijas tajā ir pārstāvēti precīzi 50 % sieviešu un 50 % vīriešu. Tāda pati
situācija ir Austrijai, Francijai, Slovēnijai, vēl nedaudz augstāka sieviešu
pārstāvniecība ir Zviedrijai un Somijai, kamēr kaimiņvalstīm Igaunijai
un Lietuvai rādītāji ir zemāki.33 2014. gadā Latvija Eiropas Parlamentā
bija pārstāvēta ar 37 % sieviešu, 2009. gadā – 38 %, 2004. gadā – 33 %,34
un arī šie rādītāji kopumā nebūtu uzskatāmi par salīdzinoši sliktiem.
1. grafiks. Latvijas Republikas 1.–13. Saeimas deputāti pēc dzimuma.
1. Saeima (1922–1925)
2. Saeima (1925–1928)
3. Saeima (1928–1931)
4. Saeima (1931–1934)
5. Saeima (1993–1995)
6. Saeima (1995–1998)
7. Saeima (1998–2002)
8. Saeima (2002–2006)
9. Saeima (2006–2010)
10. Saeima (2010–2011)
11. Saeima (2011–2014)
12. Saeima (2014–2018)
13. Saeima (2018)
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Avots: Centrālās statistikas pārvalde, Dzimumu līdztiesības rādītāji. Vara un politika,
https://www.csb.gov.lv/lv/dzimumu-lidztiesiba/vara-un-lemumu-pienemsana.
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Latvijas Republikas Saeima, Sadarbības grupas, https://titania.saeima.lv/Personal/Deputati/
Saeima13_DepWeb_Public.nsf/structureview?readform&type=DG1&lang=LV&count=1000.
European Parliament, MEPs’ gender balance by country [Dzimuma līdzsvars ES dalībvalstu parlamentos], https://europarl.europa.eu/electionresults-2019/en/mep-gender-balance/2019-2024/.
Turpat.
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Eiropas Parlamentā visilgāk kā ārpolitiskā līdere Latviju pārstāv
Inese Vaidere – kopš 2004. gada. Jāatgādina, ka viņa iepriekš ir bijusi
gan Saeimas deputāte, gan Saeimas Ārlietu komisijas vadītāja. Ilgstoši, kopš 2009. gada, Eiropas Parlamentā Latviju pārstāv bijusī ārlietu
ministre Sandra Kalniete. No 2019. gada tur strādā bijusī kultūras ministre Dace Melbārde. 2014. gada sasaukumā darbojās arī Iveta Grigule. Kopš 2004. gada Eiropas Parlamentā bez pārtraukuma ir tikusi
ievēlēta arī Tatjana Ždanoka, kura ir bijusī Interfrontes aktīviste un
Latvijas Komunistiskās partijas biedre pēc 1991. gada 13. janvāra, kas
Latvijā liedz kandidēt vēlēšanās un tikt ievēlētam, lai izslēgtu tādu
personu dalību likumdošanas procesā, kuras aktīvi darbojušās partijā,
kas vardarbīgā veidā mēģinājusi gāzt no jauna izveidoto demokrātisko
režīmu valstī. Taču, izvairoties no pilnībā neitrālas definīcijas un ņemot vērā mūsdienu līderības koncepta saturu, kas ietver arī līderības
ētiskos un morāles aspektus, politiskās darbības mērķus un pārstāvētās vērtības,35 šī persona nav uzlūkojama kā Latvijas ārpolitikas līdere.
Mēdz teikt, ka Latvija ir uz pareiza ceļa – nepastāv juridiski ierobežojumi sievietei darboties politikā vai kļūt par līderi ārējā un drošības politikā, ir vienādas tiesības, mums ir bijis “pilns komplekts” jeb
sievietes – augstākās valsts amatpersonas, kā arī ārlietu un aizsardzības ministres. Pieaug sieviešu īpatsvars Saeimas deputātu vidū, Eiropas Parlamentā sasniegts ideālais līdzsvars. 55 % sabiedrības uzskata,
ka pašreizējais sieviešu skaits lēmumu pieņemšanas amatos politikā ir
optimāls.36 Ko vēl jūs gribat?

Neredzamie darbi
Ir dzirdēts viedoklis, ka Latvijā sieviešu līdzdalība politikā, darbība
ministru vai augstāko valsts amatpersonu kapacitātē statistiski ir laba,
bet nav lielāka tāpēc, ka… viņas pašas to nevēlas. Te iespēju vienlīdzībai pretī kā arguments tiek likta personas brīvā griba. Ja tu nevēlies
35

36

Piemēram, skatīt: Joseph Nye, The Powers to Lead [Varas daba], (New York: Oxford University
Press, 2008).
European Commission, Special Eurobarometer 465: Gender Equality 2017, op. cit.
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būt ministre – vai tevi var piespiest? Ja tu negribi kandidēt un tikt ievēlēta – vai mums tavā vietā to gribēt? Šis viedoklis sasaucas ar feminisma aktīvistes Kerolas Hanišas bažām par iesakņojušos viedokli, ka
sieviešu situācija ir viņu pašu vaina un, iespējams, pastāv “tikai viņu
galvās”.37
Iemesli tomēr ir dziļāki un attiecināmi gan uz to, caur kādiem stereotipiem sabiedrība raugās uz sievietēm un ko no viņām sagaida, gan
uz to pārslodzi, ko no sievietes šādā amatā prasa dzīve kopumā – tu
vari kļūt līdere un pildīt savus laika un enerģijas ietilpīgos profesionālos pienākumus, bet Kinder, Küche, Kirche jeb 3K pienākumus arī
neviens nav atcēlis. Šī situācija ir kopīga sievietēm visās jomās, ne tikai ārējā un drošības politikā. Ja nākamās paaudzes audzināšanā un
mājas solī pienākumus ar sievieti nedala ģimene un dzīvesbiedrs (vai
pašai ir dziļi tradicionāli uzskati par sievietes sūtību), būs jāpaveic tie
visi, turklāt augstā līmenī. Tos mēdz dēvēt par “neredzamajiem darbiem” (invisible labor) – par pašsaprotamu sievietes sūtībai uzskata
mājas uzkopšanu, bērnu audzināšanu, ēdiena gatavošanu, palīdzību
bērniem skolas projektu īstenošanā un mājasdarbu pildīšanā, dārza
kopšanu, radinieku aprūpi, un tā varētu turpināt. Tie visi ir darbi, kas
rada mentālu, emocionālu un garīgu piepūli, prasa precīzu plānošanu un daudz laika, tie līdzās profesionālajiem pienākumiem rada otro
slodzi mājās, un sievietei atpūtas laika var nesanākt nemaz.
73 % Latvijas sabiedrības tiešām piekrīt, ka sievietēm ir mazāk
brīvības pienākumu pret ģimeni dēļ,38 taču tas nenoved pie tālejošiem secinājumiem un personiskās rīcības, lai situāciju uzlabotu. Tieši
pretēji – 74 % Latvijas sabiedrības uzskata, ka tieši tā arī ir sievietes
vieta un loma – rūpēties par mājām un ģimeni. Eiropas Savienībā kopumā rādītājs arī nav izcils, tomēr daudz zemāks – tā uzskata 44 %
iedzīvotāju.39
37

38
39

To viņa min 2006. gadā rakstītajā ievadā savam 1969. gada rakstam “Personīgais un politiskais”, bet šo virsrakstu, kas strauji kļuva par populāru saukli, nemaz nav izdomājusi viņa
pati, to radīja redaktores. Skatīt: Carol Hanish, The Personal is the Political [Personīgais ir
politiskais], 1969, Kerolas Henišas mājaslapa, http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.
html.
European Commission, Special Eurobarometer 465: Gender Equality 2017, op. cit.
Turpat.
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2. grafiks. Vai Jūs piekrītat šim apgalvojumam: ģimenes pienākumu
dēļ sievietēm ir mazāk brīvības? (Eiropas Savienības valstu sabiedrību
viedoklis, 2017).
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3. grafiks. Vai Jūs piekrītat vai nepiekrītat šim apgalvojumam:
sievietes vissvarīgākā loma ir rūpēties par savu māju un ģimeni?
(Eiropas Savienības valstu sabiedrību viedoklis, 2017).
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Sievietes Latvijā un Eiropas Savienībā saņem par 16 % zemāku
darba samaksu nekā vīrieši, un bieži šāda situācija sakņojas stereotipos par vīrieti kā īsto naudas pelnītāju, kā arī, darba devējam “ierēķinot” zaudējumus, ko sieviete radīs, ņemot darbnespējas lapas bērnu
slimošanas dēļ vai ejot grūtniecības un bērna kopšanas atvaļinājumos.
Tikai trešdaļa sabiedrības nepiekrīt stereotipam, ka vīriešu galvenais
pienākums ir pelnīt naudu, kamēr Eiropas Savienībā kopumā tam nepiekrīt 55 % iedzīvotāju.40
Senie un mītiski priekšstati par vīrieti, kas medī mamutu (pelna
naudu), un sievieti, kas kurina pavardu (rūpējas par mājas soli un bērniem) vēl vairāk izgaismojas detalizētā uzskatu un statistikas analīzē,
kas atklāj ne tikai stereotipus, bet arī absurdu nesakritību starp uztveri un reālo rīcību.
Lai tiektos uz vispāratzītu cilvēka cieņu, vienlīdzību un dzimumu
līdztiesību, tai jāatspoguļojas visos dzīves aspektos, ieskaitot principus, kā tiek veidota ģimene un tajā sadalīti pienākumi. Ģimenes pienākumu sadalījumam ir liela ietekme uz katra pieaugušā ģimenes locekļa spējām iesaistīties darba tirgū un uzņemties atbildīgus amatus.
Piemēram, ilgstošs bērna kopšanas atvaļinājums vai nepieciešamība
pēc darbnespējas lapas slima bērna kopšanai nozīmē arī regulārus
pārtraukumus darba tirgū, un tas rada izaicinājumus spējai konkurēt
un sevi pilnveidot profesionāli. Disonanse starp uzskatiem un reālo
dzīvi šajā jautājumā ir neiedomājama. Ja jautā, vai ir pieņemami, ka
vīrietis dodas bērna kopšanas atvaļinājumā, lai rūpētos par bērniem,
73 % aptaujāto Latvijas vīriešu tam piekrīt.41 Taču statistikas dati rāda,
ka pabalstu bērna kopšanai līdz 1,5 gadam un no 1,5 līdz 2 gadu vecumam nomācošā vairākumā saņem vienīgi sievietes – 2019. gadā
83,2 % pabalsta saņēmēju bija sievietes un tikai 16,8 % – vīrieši. Lai
arī bērna saslimšanas gadījumā pēdējos piecos gados pieaudzis tēvu
skaits, kuri paliek mājās ar bērnu, tomēr visbiežāk sievietes ir tās, kuras ņem darba nespējas lapas. 2019. gadā saslimuša bērna kopšanai
pabalstu saņēmušo skaitā 70,2 % bija sievietes un 29,8 % – vīrieši.42
40
41
42

European Commission, Special Eurobarometer 465: Gender Equality 2017, op. cit.
Turpat.
Centrālās statistikas pārvalde, Dzimumu līdztiesības rādītāji. Sociālā drošība, https://www.
csb.gov.lv/lv/dzimumu-lidztiesiba/sociala-drosiba.
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Absolūtajā vairumā gadījumu šķirtās ģimenēs bērna aprūpes pienākumus pārņem sievietes – 2019. gadā tādu bija 85,6 % gadījumu.
Lai arī Latvijas normatīvie akti veicina dzimumu līdztiesību darba
tirgū, tomēr vislielākās atšķirības vīriešu un sieviešu nodarbinātībā ir
tieši 25–34 gadu vecumā (8,4 %), kas saistīts ar ģimeņu veidošanos šajā
vecuma grupā un nevienlīdzīgu mājsaimniecības un aprūpes pienākumu sadali. Mājsaimniecībās, kurās ir vismaz viens bērns līdz 6 gadu
vecumam (25–49 gadu vecuma grupā), sieviešu nodarbinātības līmenis 2019. gadā bija par 18,1 % zemāks nekā vīriešu.43
Ko teikt par ainu, kurā 88 % Latvijas iedzīvotāju piekrīt, ka pareizs
ir princips, ka vīrieši un sievietes mājsaimniecības pienākumu veikšanā pavada vienlīdzīgu laiku, vienlaikus 59 % atzīstot, ka sievietes tik
un tā pavada vairāk laika mājas darbos un aprūpes aktivitātēs? Pirmkārt, tas liecina par to, ka sabiedrība zina pareizo atbildi, taču nerīkojas, lai situāciju atbilstoši mainītu. Otrkārt, Eiropas Savienībā kopumā
daudz lielāks sabiedrības īpatsvars – 73 % – uzskata, ka sievietes mājas
darbos pavada vairāk laika. Nav nekāda iemesla uzskatīt, ka Latvijā
sievietes mājas darbos pavadītu mazāk laika nekā Eiropas Savienībā
kopumā, pētījumi tādu tendenci neuzrāda. Iespējams, atbilde slēpjas
tajā, ka Latvijas sabiedrībā trūkst vispārēja priekšstata par to, ko un
cik sievietes mājsaimniecībā un bērnu aprūpē patiesībā paveic.
Teju ikviena sieviete politiķe vai augstākā amatpersona tādā vai
citā kontekstā ir saskārusies ar paaugstinātām prasībām un gaidām
par savu ārējo tēlu, taču pret vīriešiem šādos pat amatos līdzīga veida
prasības netiek izvirzītas un kritika netiek izteikta. Prezidentei, ministrei vai deputātei ir jāģērbjas sievišķīgi, bet ne uzkrītoši, jāslāpē emocijas un jāvada procesi tā, lai nerastos iespaids par varaskāri. Mērķtiecīgs vīrietis ierasti tiek uzlūkots kā ar līdera dotībām apveltīts, kamēr
sieviete ātri tiek nodēvēta par varaskāru karjeristi. Ir jānotiek kaut
kam grandiozam, lai vīrietis saņemtu kritiku par savu apģērbu vai
sasuku, bet kritizēt sievietes matu krāsu, dekoltē izgriezumu, kurpju
papēžu augstumu, galu galā – gaumi, ir pierasta lieta, ar ko saskaras
43
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sievietes līderes ārpolitikā un drošības politikā medijos un sadzīvē. Šis
ir bēdīgs, taču ārkārtīgi interesants pētniecības temats, un longitudināla, padziļināta diskursa analīze par uztveri un gaidām pret sievieti
kā augstāko amatpersonu vai politiķi ārējā tēla un emocionālās uzvedības kontekstā būtu vērtīgs ieguldījums dzimumlīdztiesības problemātikas pētniecībā Latvijā.
Ārpolitiku un drošības politiku mēdz dēvēt par “vīriešu klubu”, ar to
saprotot dominējošu vīriešu pārsvaru līderības pozīcijās. Šim priekšstatam pilnībā piekrist nav iespējams, ārlietās, piemēram, darbojas daudz
veiksmīgu un profesionālu vēstnieču, taču sieviete ministre abās jomās
atjaunotās Latvijas vēsturē ir darbojusies tikai vienreiz. Arī parlamentārā līmenī aizsardzības joma ir izteikti vīriešu rokās. Ārlietās un drošības
politikā līdera izvēli patiešām var noteikt dzimumu aizspriedumi, kas
atspoguļojas slēptā diskriminācijā. Arī šajā griezumā padziļināti pētījumi līdz šim nav veikti, taču tie būtu noderīgi. Analīze var novest līdz
secinājumiem, ka ārpolitikā un jo sevišķi drošības politikā pastāv dziļāki priekšstati par meitenēm, kuras ir emocionālas un spēlējas ar lellēm
(ieņem izglītības, labklājības vai veselības ministru amatus) un puikām,
kuri ir racionāli un spēlējas ar ieročiem (ieņem aizsardzības ministra
amatu). Cita starpā, 83 % Latvijas sabiedrības patiešām uzskata, ka sievietes biežāk nekā vīrieši pieņem lēmumus, emociju vadītas.44
Eurobarometer veidotajā Dzimuma stereotipu indeksā Latvija ieņem visai augstu vietu. Secināts, ka patiešām augsti stereotipi valda
15 % Latvijas sabiedrības, un šajā ziņā esam vienā grupā ar Lietuvu
(14 %), Slovākiju (13 %) un Ungāriju (15 %), kamēr Eiropas Savienībā kopumā augsti dzimuma stereotipi valda tikai 4 % sabiedrības.45
Augstie stereotipu rādītāji gan nav traucēklis paust vārdos progresīvus
vispārējos uzskatus – 85 % Latvijas sabiedrības uzskata, ka dzimumu
līdztiesība ir svarīga, lai nodrošinātu godīgu un demokrātisku sabiedrību, bet 67 % – ka dzimumu līdztiesība profesionālajā dzīvē (darbā) ir
pilnīgi noteikti vai vismaz zināmā mērā sasniegta. Eiropas Savienībā
kopumā, kur dzimumu stereotipu indekss ir daudz zemāks, tā uzska44
45
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ta 48 % sabiedrības.46 Šī acīmredzamā nesakritība starp deklarētiem
principiem un reālo praksi norāda uz vispārēju izpratnes trūkumu,
kas ir dzimumu līdztiesība un kas ir tās padziļinātais saturs.
Personīgais patiešām ir politiskais, pastāv tieša saikne starp sievietes pieredzi un plašākām sociālām un politiskām struktūrām, un problēmas risinājums vienīgi personīgā līmenī šeit nav meklējams. Sievietes
pieredze, prasības un gaidas, kas izriet no priekšstata par sievietes sūtību, nav tikai sievietes personiskā lieta, tā ir sistēmiska problēma, kas
caurvij visu sabiedrību tās dzīvesveidā, un tā sākas ģimenē. Šeit vietā
ir nupat viņsaulē aizgājušās ASV Augstākās tiesas tiesneses Rūtas Beideres Ginzburgas vārdi: “Sievietes būs sasniegušas patiesu vienlīdzību
tikai tad, kad vīrieši dalīsies ar viņām atbildībā par nākamās paaudzes
audzināšanu”.47 Latvijā sievietei ir garantētas tiesības vienlīdzīgi pretendēt darba tirgū, dzimumu vienlīdzības principi ir labi caurauduši
normatīvos aktus, sabiedrība arī nevērtē sievietes kā mazāk spējīgas
politikā vai līdera lomā. Taču viņai savā profesionālajā dzīvē, visticamāk, būs arī jāspēj atbilst specifiskām prasībām un gaidām par ārējo
tēlu, uzvedību un emocijām, kā arī jāiztur publiskais spiediens šajā jautājumā. Pēc intensīvas darba dienas sievietei, ja nebūs izpratnes un atbalsta no ģimenes un dzīvesbiedra, sāksies otrā slodze mājās, un būs
jāizdara visi “neredzamie darbi”, kas no viņas prasa vēl divreiz lielāku
spēku un viegli var novest līdz pārslodzei un izdegšanai. Vai Jūs vēlaties kļūt par politisko līderi Latvijas ārējā un drošības politikā?

Noslēgums
Ārpolitikā un drošības politikā Latvijā sievietes nesaskaras ar ārējiem
šķēršļiem ieņemt amatus un uzņemties līderību, sievietes šajās jomās
ir bijušas un ir spilgtas un tautā mīlētas un cienītas līderes, un ar savu
piemēru ir demonstrējušas spējas un augstu profesionalitāti un iedvesmojušas citas sievietes ambicioziem plāniem. Tomēr sievietēm, kas
46
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sevī jūt gatavību kļūt par līderēm Latvijas ārējā un drošības politikā,
tuvākajā laikā joprojām būs jāņem vērā nebūt ne vieglā dubultā papildu nasta, kas viņām, visdrīzāk, vienām pašām būs jānes kā sievietes
sūtības pildītājām mājās un bērnu audzināšanā. Tāpat būs jārēķinās
ar kritiku un prasībām attiecībā uz savu izskatu un emocionālo integritāti. Vienlaikus visai sabiedrībai kopumā un katrai ģimenei atsevišķi ir pienākums šos dzimumu līdztiesības trūkumus apzināties un
novērst.
Reālajā dzīvē ne Latvija, ne, protams, arī citas liberālās demokrātijas nekad nav pilnībā sasniegušas tos ideālus, uz kuriem balstās – brīvību, cilvēka cieņu un vienlīdzību. Daudzas sievietes joprojām savu
dzīvi veido nevis pēc spējām un profesionālās varēšanas, bet kā konkrētas grupas pārstāves, kurām vienatnē ir jāuzņemas lauvas tiesa mājas rūpju, bet karjerai jāseko tikai pēc tam, un pētījumi to apliecina.
Mums kā sabiedrībai vēl ir ceļš priekšā, lai drupinātu iesakņojušos
stereotipus un aizspriedumus, atzītu cilvēka profesionalitāti neatkarīgi
no dzimuma un nonāktu no iesūnojušiem tradicionālajiem priekšstatiem līdz mūsdienīgai un liberālai attieksmei pret sievietes lomu sabiedrībā. Ļoti daudzās ģimenēs Latvijā mājas rūpju un nākamās paaudzes audzināšanas pienākumu dalīšana jau tagad nav nekas svešs, un
šai tendencei būtu jāizplatās.
Aizspriedumu laušana un mazināšana dzimumu līdztiesības
jomā ir nepieciešama gan individuālā (pašvērtības), gan ģimenes un
sabiedrības (atzīšanas) līmenī, tai skaitā, mainot nozaru un iestāžu
iekšējo, nerakstīto kultūru un vispārēju stereotipu izplatīšanu un atkārtošanu publiskajā telpā. Paužot bažas par to, ka Latvijas medijos
un politikā saskatāmi diskriminējoši dzimumu stereotipi, patriarhāli un seksistiski viedokļi, kā arī aicinājumi saglabāt tradicionālās
vērtības, ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja ir aicinājusi vairot sabiedrības un mediju informētību par nepieciešamību
cīnīties ar dzimumu stereotipiem, vairojot pozitīvus piemērus par
sieviešu dalību politiskajā un ekonomiskajā dzīvē.48 Ikkatram, arī
48
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sievietēm pašām, būtu jāapzinās sava loma reizēm it kā nevainīgu
vai automātisku, bet diskriminējošu un sievieti kā cilvēku noniecinošu stereotipu atbalstīšanā, kas seksualizē sievieti un uzsver viņas
koncentrēšanos uz ārējo tēlu, norāda uz it kā primāro sievietes lomu
sabiedrībā – virtuvē, ar bērniem, mājsaimnieces vai sava vīra pavadones kapacitātē, kā arī konceptualizē vīrieti kā pelnītāju, bet sievieti tā tērētāju, vīrieti kā sarežģītu un intelektuāli izaicinošu jomu
pārstāvi iepretim sievietei kā aprūpes vai izglītošanas speciālistēm.
Virdžīnija Vulfa, kuras ieguldījums feministiskajā jomā un dzimumu līdztiesības jautājumā ir milzīgs, savā daiļradē līdzās tēmām par
vienlīdzīgu iespēju abiem dzimumiem un patiesības pretnostatījumu
viedoklim, kā trešo svarīgo tēmu ir attīstījusi nepieciešamību mainīt vīrieša attieksmi pret sievieti un, vēl svarīgāk, sievietes attieksmi
pret sevi pašu. Latvijā kopumā dzimumu stereotipi politikā augstā
vai vidēji augstā līmenī valda trešdaļā sabiedrības, un mēs šajā ziņā
bīstami tuvojamies Slovākijai, Rumānijai, Itālijai vai pat Ungārijai.49
Mūsdienu dzimumu līdztiesības un feminisma dienaskārtība nav
saistīta ar sieviešu centieniem vienkārši ielauzties tā dēvētajās tradicionālajās vīriešu sfērās, kļūstot par ugunsdzēsējām, celtniecēm,
kareivēm, vai, ja iesim tālāk – zinātniecēm, politiķēm, vadītājām un
līderēm. Tā, ieskaitot ienākumu vienlīdzību par līdzvērtīgu darbu, ir
plašāka prasība par vienlīdzību, cilvēka cieņu, profesionālu sieviešu
vienlīdzīgu stāvokli sociālajā hierarhijā. Tā ir nevis ar resursiem saistīta prasība, bet taisnīguma jautājums, cilvēka cieņas marķieris.

49
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INTERVIJA AR VAIRU VĪĶI-FREIBERGU,

Latvijas Valsts Prezidenti (1999–2007)

Homo, sacra res homini1

Gunda Reire: Vai Jūs sevi uzskatāt par feministi?
Vaira Vīķe-Freiberga: Es teiktu, ka nē, jo man nepatīk sev līmēt
virsū etiķetes. Tas man jau no bērnības ir derdzies – ka uz mani nereaģē kā uz cilvēku, bet kā uz kādai kategorijai piederošu un iezīmētu
būtni. Feminisms tevi iezīmē kā pusei cilvēces, nevis visai cilvēcei piederīgu. Es sevi uzskatu kā visai cilvēcei piederīgu indivīdu, līdzvērtīgu
jebkuram citam cilvēcei piederošam indivīdam.
Gunda Reire: Es ļoti priecājos par šo atbildi. To es starp rindām
esmu nolasījusi arī citās Jūsu intervijās – izejas punkts tomēr ir personība un cilvēks. Šis jautājums radās arī tāpēc, ka pēdējā laikā ar jaunu
vilni ir pacēlušās dzimumu līdztiesības kustības, kas izmanto saukli
We should all be feminists.2
Vaira Vīķe-Freiberga: Tas pēc definīcijas tevi iezīmē kā piederošu kādai kategorijai, un acīmredzot kaut kur ir kāda mīnusa zīme. Es
noraidu tādas mīnusa zīmes, un noraidu arī tādas kategorijas, jo man
primārais ir cilvēks. Es sevi uzskatu par cilvēku, un uz citiem es reaģēju kā uz cilvēkiem. Piemēram, manā jaunībā Kanādā ārzemnieks primāri tika uzskatīts tieši par ārzemnieku jeb iebraucēju. Toreiz pirmais
jautājums bija: “Where are you from?”3 Es toreiz domāju – iepazīsties
taču, pirmkārt, ar mani kā ar personu, un tad, kad mēs jau varbūt būsim kļuvuši paziņas, sarunā šis jautājums pats no sevis parādīsies, un
1
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Cilvēks cilvēkam svēta lieta (latīniski) (Seneka, Vēstules Lucīlijam par ētiku).
We Should All Be Feminists ir visai gara, iedvesmojoša eseja, ko 2014. gadā publicējusi nigēriešu izcelsmes autore Čimamanda Ngozi Adiči (Chimamanda Ngozi Adichie) un kas runā
par feminisma definīciju 21. gadsimtā.
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varbūt es to pastāstīšu. Varbūt es nepareizi interpretēju, es uztvēru to
lietu ļoti negatīvi, bet tolaik Kanādā daudzi ļaudis bija iebraucēji. Un
šis fakts bija, kā amerikāņi saka, kā grāmata uz kafijas galda, ar kuru
var sākt sarunas. Tas bija tāds vispārējs sarunu iesākšanas temats.
Universitātē pirmajos gados, iepretim latviešu studentu ļoti jaukām ballītēm, bija milzīgi howdy hops.4 Nevis meitene aizgāja uz
ballīti ar savu zēnu, savu partneri, un bija kā pielaulāti visu vakaru,
bet tajā howdy hop gāja meitenes un zēni paši par sevi, un tad, kad
spēlēja mūzika, zēni uzlūdza meitenes, un tad pirmie jautājumi bija:
“Kā tevi sauc? Kurā fakultātē tu esi? Kurā kursā? Kurus priekšmetus
tu ņem?” – lai it kā iepazītos. Un es konstatēju – nu nē, bet tas arī
neder!
Gunda Reire: Tas droši vien ir vienkāršots veids, kā kategorizēt.
Vaira Vīķe-Freiberga: Bet tas ir garlaicīgi! Tad jau labāk parunāt
par to, ka ārā ir skaists laiks vai kaut ko tādu, jo šāda veida iepazīšanās
ir tik stīva un stilizēta, un neinteresanta!
Gunda Reire: Un tomēr – pie sievietēm. Bieži tiek teikts – lai sieviete kļūtu par līderi, ir jābūt stiprai. Un bieži mēs arī runājam par
stipro latviešu sievieti. Vai sievietei jābūt stiprai? Ja jā, tad – kas tad ir
tas sievietes stiprums?
Vaira Vīķe-Freiberga: Godīgi sakot, man šķiet, ka daba sievietei
ar reproduktīvo funkciju ir uzlikusi smagāku nastu nekā vīrietim, es
to esmu redzējusi kopš bērnības. Mana māmiņa gaidīja manu māsiņu, un es dzirdēju, kā pieaugušās dāmas, kas ar mammu aprunājās,
dalījās dažādos stāstos. Tie man, atklāti sakot, likās diezgan biedējoši.
Man jau kā mazam bērnam mātes funkcija saistījās ar dzīvības draudiem, jo tajā laikā vēl bija daudz gadījumu, kad sievietes mira dzemdībās vai īsi pēc tām.
Dzemdības ir grūtas, ne velti angliski dzemdības sauc par labor,
kas ir smags fizisks darbs. Un nav iespējams tā – mēs dibinām ģimeni
un norunājam, kurš no mums dzemdēs bērnus. Sievietei tas ir liktenis. Kaut vai lai dzemdības pārdzīvotu, tur ir jābūt stiprai! Un tad, kad
sieviete to ir pārdzīvojusi, viņa jūtas vēl stiprāka.
4
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Man arī šķiet, ka sievietes kļūst stipras, kad ir karā kauti bāleliņi,
karā kauts tēvs, dzīvesbiedrs. Cik daudz es trimdas gaitās redzēju ģimenes, kur māte bija viena pati ar bērniem palikusi! Bet tā tas ir gājis
gadsimtiem. Šeit, mūsu zemē, sievietei ir vai nu jāsabrūk, vai jākļūst
stiprākai – daba un vēsture no viņas to vienmēr ir prasījusi.
Gunda Reire: Mēdz teikt, un tas ir diezgan izplatīts viedoklis, –
lai sievieti “ņemtu par pilnu”, uztvertu nopietni politikā vai jebkurās
citās līderības pozīcijās, viņai ir jākļūst kaut kādā ziņā maskulīnai. Ir
jāattīsta vīrišķīga personība, varbūt pat tēls. Uzreiz gan teikšu, ka Jūsu
profesionālajā dzīvē kā vērotāja no malas es neko tādu neesmu pamanījusi. Un tieši tāpēc man Jūsu atbilde ir ļoti interesanta.
Vaira Vīķe-Freiberga: Tas sakņojas aizspriedumos par to, ka sieviešu sūtība ir manis minētā dabas sūtība, ka viņu loma ir Kinder, Küche,
Kirche,5 bet viss cits pasaulē ir vīriešu rokās. Tai pat laikā man jāsaka,
ka zemnieku sabiedrības, iespējams, šajā ziņā ir bijušas starp demokrātiskākajām. Tāpat arī kopš viduslaikiem, kad Eiropas pilsētās izveidojās
tirgotāju slānis, ļoti daudzās ģimenēs, kam nebija dēlu, bija iespēja nodot savu ģimenes uzņēmumu sievietēm (jo tolaik mantoja gan amatu,
gan sociālo slāni). Zemniekiem bija darbu sadalījums pēc vecuma un
dzimuma. Mazi bērni ganīja cūkas, vēlāk pieskatīja aitas, kad pieauga –
govis ganīja, tad jau kļuva pa puspuišiem un meitām un tādā garā.
Ja raugās dainās, tad ir ļoti skaidri redzams, ka zemnieki radīja respektu pret sievieti kā neatņemamu daļu no kopdzīves lauku sētā. Pašu
rokām bija jādara viss. Ja mājās nebija saimnieces, saimniekam bija
jāmeklē sieva (un tā bieži radās tās pamātes, kas nemīlēja iepriekšējos bērnus), jo lauku sēta bez saimnieces nevar funkcionēt. Prātā nāk
traģiskais gadījums, ko romānā “Kaugurieši” apraksta Kārlis Zariņš.
Galvenais Kauguri nemieru musinātājs pārnāk no Sibīrijas un konstatē, ka sieva drīz pēc viņa nosūtīšanas ir apprecējusies un viņai jau ir
bērni no nākošā vīra. Turpretī viņa toreizējais kalps, kurš arī tika aizsūtīts līdzi, ir gājis Sibīrijā bojā, bet viņa sieva viņu ir gaidījusi. Lielā
mērā šī situācija izveidojās apstākļu dēļ, ka māju saimniece viena pati
5

Kinder, Küche, Kirche jeb 3K ir vācu apzīmējums, kas tulkojams kā “bērni, virtuve, baznīca”,
ko lietoja Vācijas impērijā, lai aprakstītu sievietes lomu sabiedrībā. Mūsdienās to lieto, lai
aprakstītu stereotipizētu priekšstatu par sievietes lomu sabiedrībā.
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nevarēja tikt galā, bet kalpa sieva palika uzticīga vīram, jo viņai situācijas spiediens nebija tik liels.
Attieksme pret sievieti izriet arī no vispārējās kultūras – ir tautas,
kur sieviete ir nicināta līdz pat šai dienai un netiek turēta par līdzvērtīgu cilvēku. Ja ticēt dainām un tam, ka tās atspoguļo, kā cilvēki tolaik jutās, tad, neskatoties uz baznīcu, kas arī no kanceles sludināja,
ka grēks ienāca pasaulē caur Ievas krišanu un nabaga Ādamu aizrāva
līdzi, latviešu zemnieku sabiedrībā sievietes pašlepnums, pašvērtības
sajūta un cieņa no vīrieša puses bija pietiekami liela.
Vēl nesen pārlasīju slavenu 20. gadsimta sākuma irokēzu konfederācijas cilts pārstāvja sarakstītu grāmatu. Viņš tur atstāsta savu senču leģendas, kuras viņam kā bērnam bija mācītas. Vairākās no teikām
parādās tāds elements – kādam vīram bija trāpījusies sieva, kas nekad
nebija apmierināta, un viņam bija pienākums gādāt, lai tā sieva tomēr
būtu apmierināta. Viņš katru dienu gāja medīt un mēģināja nomedīt
tādu medījumu, par kuru sieva viņu reiz paslavētu. Te parādās motīvs,
ka pat tik ļoti vīrišķīgā sabiedrībā, kur augstākais sasniegums bija ienaidnieka skalps, tomēr pastāvēja dziļš respekts pret sievieti, un vīrietim bija savi pienākumi pret sievieti. Pat ļoti tradicionālās sabiedrībās
šis jautājums var būt nostādīts dažādi. Ir tādas sabiedrības, kur sieviete tiek nicināta, bet ne visās, nebūt ne. Arī tradicionālās sabiedrībās
sievietei var būt vieta, kas prasa no vīrieša dziļu respektu.
Un te nu man jāsaka, ka 19. gadsimta Eiropas buržuāzijā dažādu
iemeslu dēļ, tas ceļš ir sarežģīts, sieviete iesēdās kā mājasmāte. Pieaugošajā vidusšķirā, kad zemākas šķiras centās tikt augšup, sieviete, kas
nestrādā neko citu kā tikai ir mājasmāte un bērnu audzinātāja, liecināja par to, ka vīrs ir pietiekami turīgs, lai uzturētu ģimeni. Nabadzīgajiem, protams, sievietes visos laikos ir bijušas spiestas smagi strādāt.
Tā ideja, ka sieviete nav derīga ārpus mājas, rodas no pārliecības, ka
vīrs, kas ir sasniedzis zināmu sabiedrisko līmeni, var atļauties savu
sievu uzturēt mājās.
Gunda Reire: Ļoti bieži aizspriedumiem vai idejām ir iespējams
ārkārtīgi praktisks izskaidrojums. Arī sievietes un vīrieša attiecības
var būt veids, kā parādīt, ka esam sasnieguši kādu zināmu statusu,
taču tam ilgtermiņā var būt lielas blaknes.
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Vaira Vīķe-Freiberga: Pilnīgi pareizi.
Gunda Reire: Par Jūsu personīgo pieredzi. Esmu Jūsu intervijās lasījusi par kādu kanādiešu profesoru, kurš ir sievietei zinātnē norādījis
mazāk vērtīgu vietu. Jūsu profesionālajā pieredzē – gan zinātnes laikā,
gan Prezidentes amatā, gan pēc šī amata pildīšanas beigšanas – vai bieži
esat saskārusies ar aizspriedumiem pret sevi tādēļ, ka Jūs esat sieviete?
Vaira Vīķe-Freiberga: Kopumā, Kanādā iegūstot savu augstāko izglītību un veidojot savu zinātnieces karjeru, es nevaru teikt, ka man
būtu bijuši likti ceļā jebkādi šķēršļi tādēļ, ka es esmu sieviete. Pa laikam parādījās šādas tādas nianses, bet tiešajā profesionālajā attīstībā
un dzīvē – nē.
Bet, nu, piemēram, tāds gadījums. Es esmu jau ieguvusi doktora grādu un strādāju kalna otrā pusē Monreālas Universitātē (doktora
grādu ieguvu kalna vienā pusē Makgila Universitātē), un kalna angliskajā pusē notiek kaut kāda party. Party ir tāds jēdziens, kas mums nav
viegli tulkojams, tusiņš var būt kaut kāds, ne ballīte. Tu ielūdz viesus
un piedāvā viņiem uzkodas un dzērienus, ļaudis atnāk, un veidojas sadzīvisks vakars. Pretēji latviešu paradumiem nav ne dziedāšanas, ne
dejošanas, bet visu vakaru ir sarunas, un viss pamatā notiek, kājās stāvot, lai vairāk cilvēku varētu savstarpēji parunāties. Tāds īpatnējs modelis. Vienā tādā saietā privātā mājā pulcējās universitātes ļaudis, pārsvarā profesori ar saviem dzīvesbiedriem. Sievietes profesores, protams,
bija lielā mazākumā, un pamatā sievietes piedalījās kā dzīvesbiedres vīriešiem profesoriem. Es tagad runāju par Kanādu 60. gadu otrajā pusē.
Man sākas saruna ar vienu no Amerikas nesen iebraukušu jaunu profesoru. Es stādos priekšā, ka esmu nupat sākusi savu darbu kā assistant
professor6 pāri kalnam citā universitātē, un viņš sāk man stāstīt (mēs
tur maza grupiņa stāvam), ka sievietes jau nav akadēmiskam darbam
piemērotas un nav spējīgas uz intelektuāliem sasniegumiem. Visi slavenie komponisti kā nekā esot vīrieši, slavenie dzejnieki, slavenie gleznotāji, kur tad tās sievietes ir, nu nav taču! Viņš skatās uz mani un gaida,
ka būs mani izprovocējis uz kaut kādiem protestiem un attaisnošanos.
6

Akadēmisks amats ASV, Kanādas un dažu citu valstu universitātēs vai koledžās. To parasti
ieņem pēc doktora grāda iegūšanas. Nākamais aiz tā ir asociētā profesora amats. Latvijā to
varētu pielīdzināt docenta amatam.
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Bet es uz viņu skatos ar lielām acīm un saku: “Ak tā, tiešām, jā! Jā, jā,
pastāstiet man vēl! Un kā Jūs to izskaidrojat?” Un es skatos – tas mūsu
bariņš kļūst aizvien lielāks. Bet jaunais profesors kļūst aizvien provokatīvāks – vēsture pierādot sievietes inferiority. Kāds ir tas vārds? Pārākums mums ir – superiority. Mums nav tā pretējā.
Gunda Reire: Jā. Kā to latviski pateikt?
Vaira Vīķe-Freiberga: Vai ne? Īpatnējs jautājums. Nevar tulkot kā mazvērtīga, tā tad sanāk iekšēja sajūta. Te drīzāk runa ir par
to, ka sieviete ir it kā zemāka, mazāk spējīga, mazāk vērta, objektīvi
mazāk vērtīga. Un viņš saka: “Kur vēsturē tad ir tās slavenās sievietes?!” Savukārt es viņam nesāku stāstīt par Hipatiju7 vai ko nebūt citu,
bet saku: “Tiešām, jā? Pastāsti vēl!” Es viņu provocēju, lai redzētu, cik
tālu viņš ies. Auditorija kļūst lielāka un klausās, un arī skatās uz mani
un brīnās, ka es nekādi neaizstāvos un nespirinos pretī. Viņš provocē
mani, bet es patiesībā pretī provocēju viņu runāt aizvien lielākas un
lielākas muļķības. Beigās viņš uz mani paskatījās un teica: “You really
know how to give a man enough rope to hang himself ”.8
Gunda Reire: Kolosāli!
Vaira Vīķe-Freiberga: Jā, un to es uzskatīju par vienu no savas
dzīves skaistākajiem mirkļiem!
Gunda Reire: Jā, kādreiz ir jāļauj runāt, un cilvēks pats sevi aizrunās. Ja pievēršamies tam, kā uztver sievieti, tad Latvijā visas savas
dzīves laikā fundamentālas un vispārējas uztveres problēmas es neesmu novērojusi. Lai arī mums vēl ceļš ejams līdz vienlīdzībai, nedomāju, ka šis inferiority priekšstats dominētu mūsu sabiedrībā, ka sievietei
ir kaut kāda sava ierādīta “vieta”. Jūs esat bijusi daudzviet pasaulē. Ja
skatāmies uz uztveri pasaulē, pie tam gadu desmitu griezumā, un salīdzinām ar Latviju, kā Jums šķiet, kādās pozīcijās mēs esam?
Vaira Vīķe-Freiberga: Mēs esam labās pozīcijās jau ar to, ka līdz ar
valsts dibināšanu automātiski tika piešķirtas vēlēšanu tiesības sievietēm.
7

8

Filozofe, astronome un matemātiķe, neoplatonisma skolas līdere Romas impērijas Ēģiptes
provincē, Aleksandrijā. Guvusi atzīstamus sasniegumus filozofijā un eksaktajās zinātnēs.
Pirmā sieviete matemātiķe, par kuras dzīvi un darbu pastāv pietiekami detalizēta informācija. Mirusi 415. gadā m. ē.
Jūs tiešām zināt, kā vīrietim iedot pietiekami daudz virves, lai viņš pats sevi pakārtu
(angliski).
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Francija – neticami, apkaunojoši vēlu iedeva sievietēm vēlēšanu tiesības.
Anglijā sufražistes dabūja cīnīties simts gadus, kamēr parlaments piešķīra
balsošanas tiesības. Par sieviešu tiesībām demokrātiski piedalīties vēlēšanās bija jācīnās tikpat ilgi kā citā cilvēktiesību jautājumā, līdz Vilberforss9
un citi panāca, ka parlaments nosoda un atsauc likumīgo vergu turēšanu.
Pirmajā pasaules karā tik daudz jaunu cilvēku noslaktēja tajās
drausmīgajās tranšejās, ka sievietes bija spiestas iet fabrikās un ražot
ieročus. Ar Roziju Riveteri10 Otrajā pasaules karā tas atkārtojās. Tajās
demokrātiskajās valstīs… Amerikas konstitūcija ir ļoti skaista, jā, mēs
arī zinām, ka all men are created equal.11 Bet 50. gados tur bija jābūt
milzīgai kustībai, lai viena sieviete varētu iekāpt autobusā un sēdēt
jebkurā vietā.12 Publiskās tualetes tika dalītas – tikai melnajiem un tikai baltajiem un tādā garā. Tā īstā izpratne un prakse par vienlīdzību
atšķiras no deklarētā.
Arī šobrīd, kad mēs te viena ar otru runājam, Amerikā tūkstošiem dažādu ādas krāsu ļaudis iziet ielās protestēt pret nevienlīdzību
un klajiem rasu aizspriedumiem. Lielākā tiesa tie ir absolūti mierīgi
protesti, bet vietām arī deg ugunsgrēki, kurus aizkurina satracinātais pūlis vai notiek nekārtības un veikalu izlaupīšanas.13 Cilvēkiem ir
9

10

11

12

13

Viljams Vilberforss (1759–1833) – britu politiķis, Apvienotās Karalistes parlamenta loceklis,
līderis kustībai par vergu tirdzniecības atcelšanu.
Rosie the Riveter (latviski varētu atveidot kā Rozija Kniedētāja) bija alegorisks Otrā pasaules
kara tēls, kas atainoja fabrikās un kuģu būvētavās strādājošās sievietes, kas pārsvarā ražoja
munīciju un kara piederumus. Plašāk pazīstams ir zīmēts plakāts ar apņēmīgu un muskuļotu fabrikas strādnieci zem uzraksta “We can do it!” – Mēs to varam izdarīt! (angliski). Rosie
the Riveter tēls nereti tiek lietots kā amerikāņu feminisma simbols.
Visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi (angliski). Teksts no ASV dibināšanas pamatdokumenta –
1776. gada Neatkarības deklarācijas.
Runa ir par Rozu Pārksu, afroamerikāņu cilvēktiesību aktīvisti, ko vēlāk ASV Kongress nodēvēja par “pirmo pilsoņu tiesību lēdiju” un “brīvības kustības māti”. Viņa kļuva slavena pēc
tam, kad 1955. gada 1. decembrī Montgomeri, Alabamas štatā, atteicās atbrīvot sēdvietu autobusā baltajam, un tāpēc tika arestēta. Jāsaka gan, ka šis nebija pirmais šāds gadījums, taču,
atšķirībā no citiem, noveda pie plašas cilvēktiesību kustības ASV.
Intervija tapa laikā, kad ASV norisinājās plaša mēroga vardarbība un nekārtības, veikalu
masveida izlaupīšana un ēku dedzināšana, kas notika līdzās protestiem pret policijas brutalitāti saistībā ar Džordza Floida nāvi. 2020. gada 25. maijā Mineapolē policists Dereks
Šovens vismaz piecas minūtes turēja celi uz aizturētā Floida kakla un nosmacēja viņu, neskatoties uz roku dzelžos saslēgtā aizturētā lūgumiem un sacīto, ka nevar paelpot. Policiju
izsauca veikala darbinieks, kurš apsūdzēja Floidu mēģinājumā iegādāties cigaretes ar viltotu
20 dolāru banknoti.
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apnikuši sistemātiskie policijas aizspriedumi pret krāsainas ādas cilvēkiem, jo uz aizdomu pamata vien neapbruņots un pat roku dzelžos
ieslēgts pilsonis var deviņas minūtes tikt žņaugts, ar celi aizspiežot
rīkli, vai vienkārši nošauts tai brīdī, kad sniedzas pēc saviem personas
dokumentiem. Mūsu, Latvijas, apstākļos, ja tirgū, kāds, piemēram,
pārdotu nelikumīgas cigaretes, neviens policists taču viņu nežņaugtu nost! Viņam izrakstītu protokolu vai, ja kas nopietnāks, būtu kriminālprocess, bet tur – ASV – aizspriedumi pret krāsainajiem ir klaji
redzami, un policijas incidenti ar letālu iznākumu notiek ar pulksteņa regularitāti. Cietumos arī melnie ir lielā vairākumā. Uzreiz varētu iebilst, ka no viņu puses arī nāk visvairāk noziedznieku, bet tas
ir burvju loks. Kādos apstākļos viņi dzīvo? Vai viņiem ir līdztiesīgas
iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību vai pēc izglītības pabeigšanas iegūt vienlīdzīgi atalgotu un prestižu darbu? Un tā tālāk. Tur ir dziļa,
ilgstoša, sistēmiska rasu nevienlīdzības problēma. Covid-19 pandēmijas laikā melnie vai “krāsainie” ir uzkrītoši lielākā skaitā starp mirušajiem nekā baltie. Tas notiek it kā demokrātijas un brīvības paraugvalstī ASV, un nāk brīdis, kad vadzis lūst un kāds viens incidents izsauc
masu atbalsta protestus visā valstī un arī daudzās citās valstīs. Tad
tauta iziet ielās, un lielais vairums to dara miermīlīga protesta veidā,
kaut jebkurā milzu pūlī, protams, ka var iemaldīties arī vienkārši vandāļi, kaušļi un laupīt gribētāji.
Man ļoti žēl to teikt, bet latviešu vidū arī valda diezgan iesūnojušies aizspriedumi pret tiem, kas no mums ir redzami atšķirīgi. Tā ir
dziļa ironija, ņemot vērā, cik vēsturiski nesen vēl latviešu tauta bija
apspiesta minoritāte pati savā zemē un cik sīvi latviešu topošai inteliģencei bija jācīnās pret aizspriedumiem, ka viņu liktenis ir mūžīgi
palikt kā zemākai šķirai un savā attīstībā nekad nesasniegt “kultūras
tautu” līmeni. Nesen privātā sarunā ar Prezidenta kungu14 viņš atgādināja, ka Švābe,15 piemēram, sāka 20.–30. gados rakstīt vēsturi, lai, raugoties atpakaļ Latvijas pagātnē, parādītu, ka šai zemē bija arī latvieši,
14
15

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.
Arveds Švābe (1888–1959), latviešu jurists, literāts un vēsturnieks. Latviešu Konversācijas
vārdnīcas galvenais redaktors, Latvijas Universitātes profesors, daudzu Latvijas vēstures
grāmatu autors.
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ne tikai citu tautu valdošo šķiru pārstāvji. Baltvācu autoru rakstītajā
vēsturē latvieši nefigurē! Bija tikai tā kungu tauta. Te man nāk prātā
cita ironija: Švābe savos memuāros izsaka dziļu nožēlu par tiem arhīviem un pagātnes dokumentiem, kas aizgājuši bojā, viņam kā jaunam
1905. gada revolucionāram pieliekot uguni nīsto baltvācu muižnieku
muižām un pilīm ar visām to bibliotēkām. Kaut toreiz viņš būtu apjēdzis, ka to starpā bija vērtīgas liecības, kas tieši pašiem latviešiem būtu
noderējušas, savu vēsturi rakstot…
Līdz ar Latvijas kā neatkarīgas valsts dibināšanu, latvieši jau no
pagājušā gadsimta 20.–30. gadiem sevi kā tauta nostādīja līdzvērtīgu
citām Eiropas tautām. Gan Satversmē, gan likumdošanā Latvija ieņēma savam laikmetam liberālu attieksmi pret sievietēm – kā nekā, tie
taču ir aptuveni 50 % no jebkuras tautas! Ja mēs gribam, lai citi pret
mums izturas bez augstprātīgiem aizspriedumiem, tad mums to pašu
vajadzētu arī izrādīt pret citiem, bez izņēmumiem. Neskatoties uz to,
izteikts konservatīvisms un ar to saistītie aizspriedumi arī mūsu tautai
nav sveši, un līdz universālai gatavībai jebkuru cilvēku uzskatīt kā sev
līdzvērtīgu mums mazliet vēl būs jāpacenšas.
Es kā bērns izbraucu no Latvijas ar atmiņām par ārst-i, kas bija
mūsu ģimenes ārste, par zobārst-i, kas bija mūsu ģimenes zobārste.
Kanādā iestājos bēgļu gaitās Vācijā dibinātā sieviešu korporācijā un
dzirdēju stāstus no filistrēm, kas bija jau Eiropā pabeigušas savas studijas kā ārstes vai zobārstes. Atceros, ka Ņina Černavska bija gājusi
Makgila Universitātē pieteikties pēdējo gadu zobārstniecībā, lai iegūtu
prakses tiesības Kanādā. Intervijā dekāns viņai prasa: “Vai esat precējusies?” –”Jā”. –”Vai bērni ir?” –”Jā”. – “Ko Jūs ŠEIT darāt? Ejiet mājās
un vāriet putru savam vīram un bērniem!” Un viņa saka: “Bet, cienītais kungs, es esmu jau Eiropā zobārstniecības fakultāti pabeigusi,
man jau ir prakse, un arī mana māte jau ir nostrādājusi savu mūžu kā
zobārste. Kāpēc man būtu jāiet mājās un putra jāvāra?” Un negribīgi
viņa tika uzņemta.
Medicīnas fakultātēs pagājušā gadsimta vidū visur Kanādā bija negatīvas kvotas pret sievietēm – viņas tika uzņemtas tikai izņēmuma
kārtā. Es savulaik pēc bakalaura grāda iegūšanas pieteicos Toronto
universitātes Medicīnas fakultātē, man bija intervija, un tika smalki
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izprasīts, vai es tiešām domāju kā ārste strādāt. Es tiku uzņemta, bet
pēdējā brīdī tomēr pārdomāju un aizgāju uz psiholoģiju. Tajos gados
bija ļoti maz sieviešu, kas studēja medicīnu. Kad vispārējās sarunās
kāds man tolaik ievaicājās, ko darīšu pēc studijām, es sākuma gados
sacīju, ka vēlētos būt ārste. – “Tu gribi teikt – māsiņa?” mani mēģināja
pārlabot. Man bija jāatkārto: “Nē, ne māsiņa, bet ārste”. Lielajā Toronto Universitātē Inženierzinātņu fakultātē bija četras meitenes – trīs latvietes un viena igauniete. Neviena – dzimusi kanādiete. Tajā sabiedrībā
tieši tāpēc, ka ļaudis bija tiekušies pēc pārticības un vidusšķiras noteiktā ideāla, līdzi bija nācis 19. gadsimta angliski viktoriāniskais priekšstats, ka respektējama, cienījama ģimene ir tāda, kurā sievai varbūt arī
ir bakalaura grāds un viņa varbūt pat ar savu vīru ir iepazinusies studiju gados, bet viņa būs mājasmāte un audzinās bērnus, un uzņems viesus, un kalpos savā ziņā kā sava vīra piedēklis. Kad iebraucām Kanādā
50. gadu vidū, tad precēta sieviete bija vienkārši – Mrs. John Smith. Bez
viņas pašas priekšvārda. Viņa bija Džona Smita kundze! To Džeinas
Ostinas deviņpadsmitā gadsimta sākuma romānos arī var ļoti labi redzēt, ka sieviete iegūst savu rangu atkarībā no sava vīra līmeņa sabiedrībā. Vīrietis apprecoties var sievu padarīt par hercogieni vai karalieni,
bet karaliene savu vīru par karali padarīt nevar vēl šodien.
Gunda Reire: Jūs pieminējāt kvotas. Tā nav jauna lieta. Ir valstis,
kas jau ilgstoši nodarbojas ar kvotu sistēmu, lai sievietes vairāk iesaistītu politikā vai augstos administratīvos amatos, vai kopumā, lai padarītu sievietes redzamākas un dzirdamākas. Lai sieviešu līdzdalība un
līderība būtu izteiktāka. Šeit, Latvijā, nekādas kvotu sistēmas nav bijis.
Mēs, protams, rādītājus mērām, un statistiski Latvija nepavisam neizskatās slikti.
Vaira Vīķe-Freiberga: Tieši tā.
Gunda Reire: Bet ir valstis, kas uzskata, ka sieviešu kvota ir svarīga, un tā ir jāizpilda. Ko Jūs sakāt par kvotām? Vai tā, Jūsuprāt, ir laba
metode?
Vaira Vīķe-Freiberga: Pēc būtības man kvotu sistēma nepatīk, jo
tā jau no paša sākuma pieņem, ka sieviete var tikt uzņemta zināmā
profesijā vai darbā tādēļ vien, ka kvota to prasa, bet ne tādēļ, ka viņa
tam ir kvalificēta. Tas ir tas vārdos neizteiktais, kas skan cauri.
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Es drīzāk gribētu redzēt tādu situāciju, kādu reiz sasniedza Wiener Philharmoniker.16 Viņi lepojās, ka ir labākie pasaulē, smalkākais
orķestris pasaulē. Tomēr joprojām, 20. gadsimtā, Philharmoniker bija
tikai vīrieši. Kāpēc? Nu, visi taču zina, ka izcilākie mūziķi ir tikai
vīrieši, ka sievietes jau nevar tādu rangu sasniegt, kādu Wiener Philharmoniker prasa. Līdz ar to – protams, ka viņiem nav sieviešu! Kad
izsludināja konkursu, teiksim, ka meklē otro vijoli, un konkursā pieteicās kāda sieviete, viņa tika automātiski un sistemātiski diskvalificēta. Žūrija noklausās četrus kandidātus, vai, teiksim, piecus, un visa
komisija, kas, protams, sastāv no orķestra vīriešiem, nospriež – nē, nē,
pilnīgi droši kandidāts A spēlē labāk par kandidātu C, kas ir sieviete.
Un tā tas turpinājās. Kad sāka jautāt, kāpēc tad viņiem nav sieviešu
orķestrī, vai tad trūkst kvalificētu sieviešu? Jā, līdz viņu līmenim neesot tikušas, nav tādu. Un viņu vērtējums balstoties tikai un vienīgi
uz kvalitāti, viņi neies tāpat vien uzņemt sievietes, viņi protestēja pret
kvotu ideju. Viena no šādām kandidātēm, kas bija dabūjusi zemāku
vērtējumu nekā uzskatīja, ka pelnījusi, protestēja. Rezultātā viņa pieprasīja, lai noklausīšanās notiktu atkārtoti un aiz aizslietņa. Un tagad
sēž komisija savos krēslos un klausās, kandidāts A ienāk aiz aizslietņa
un nospēlē, tāpat B, C, D, E. Tad tie kungi spriež, kurš spēlēja vislabāk. Un pārsteigumu pārsteigums! Tā dāma, kas agrāk tika izbrāķēta,
visi saka – šis kandidāts ir manāmi labāks par tiem pārējiem. Bet tas ir
tas pats kandidāts, ko viņi, raugoties un redzot sievieti, savu aizspriedumu vadīti, bija noraidījuši!
Redziet, kvalitātes izvērtējumam parasti tomēr klāt nāk ļoti nopietns subjektīvais elements, un nolemt, cik cilvēks ir kvalificēts tikpat
16

Vīnes Filharmoniskais orķestris, saukts arī par Vīnes filharmoniķiem, nenoliedzami joprojām ir viens no labākajiem orķestriem pasaulē un visciešāk saistītais ar Eiropas klasiskās
mūzikas vēsturi, tradīcijām un attīstību. Vienlaikus tas ir viens no pretrunīgāk vērtētajiem
orķestriem attiecībā uz dzimumu līdztiesību un aizspriedumiem pret sievietēm mūziķēm.
Orķestris nepieņēma pastāvīgā darbā sievietes līdz pat 1997. gadam, daudz ilgāk nekā citi
līdzīgi orķestri. Sieviešu līdzdalība joprojām orķestrī ir zema, taču tas tiek argumentēts ar
faktu, ka darbā pieņemšana notiek aizklātā veidā (blind auditions), un dzimumu līdzsvars
orķestrī ir objektīva kvalitātes novērtējuma rezultāts. Rihards Vāgners savulaik aprakstījis
orķestri kā vienu no izcilākajiem pasaulē, Antons Brukners to dēvējis par “pārāko mūzikas
apvienību”, Johans Brāmss sevi pieskaitīja pie “draugiem un apbrīnotājiem”, bet Gustavs
Mālers sevi saredzēja saistītu ar orķestri ar “mūzikas mākslas saitēm”.
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objektīvā veidā, kā tas bija iespējams mūziķiem, ne vienmēr ir iespējams, taču uz to, manuprāt, vajadzētu tiekties. Pēc iespējas katrā profesijā mēģināt atrast objektīvus kritērijus, kas uz visiem kandidātiem
attiektos vienādi. Taču sabiedrībā iegūtie un izveidotie aizspriedumi
bieži darbojas neapzināti. Tie kungi, kas teica, ka sieviete spēlēja sliktāk, viņi varbūt neapjēdza, ka viņi saka to tāpēc, ka viņi redz brunčus,
nevis bikses.
Gunda Reire: Jā, tā var būt. Var būt nerakstīta vai pat rakstīta vienošanās, bet var arī būt dziļi un neapzināti aizspriedumi.
Vaira Vīķe-Freiberga: Tik dziļa pārliecība, ka viņš subjektīvi jau
dzird citādāk! Bet aizliec visus aiz aizslietņa, un nu viņi spēj spriest
objektīvi, jo vairs nav nekā cita, pēc kā vadīties.
Bet ar kvotām ir tā. Norvēģi sāka ar kvotām un saka, ka tas viņiem
darbojas. Vācijā es vairākkārt uzrunāju sieviešu grupas, kas mani bija
ieaicinājušas, kas oficiāli cīnījās, lai likumdošanā tiktu ieviesta prasība
pēc kvotām tādu firmu, kas saņem lielus valsts pasūtījumus, vadības
sastāvā. Citās, pilnīgi privātās firmās, nevienam principā nav tiesību
iejaukties, bet tām firmām, kam ir lieli publiskie pasūtījumi no pilsētas, federālās zemes vai valsts, jābūt zināmam procentam sieviešu augstākajā pārvaldē, valdes vai padomes locekļu skaitā. Firmu akcionāri
ir arī sievietes, arī pensionāres liek savu naudiņu un pērk akcijas, bet
atkal aizspriedumi – augstā postenī atbildīgs var būt tikai vīrietis. Pieprasīt, lai šādas firmas pārkāpj pāri saviem aizspriedumiem un pielaiž
sievietes vadītājas, ir solis taisnīguma virzienā. Te varbūt nav lieki atgādināt, ka lielfirmas, kam ir sievietes valdēs, caurmērā gūst augstāku
peļņu par tām, kuru valdēs ir vīrieši vien.
Bet es varu arī citu piemēru minēt, no Ugandas, kur teorētiski tika
ieviestas kvotas, lai zināms procents sieviešu varētu kļūt parlamentārietes. Joveri Museveni jau tuvosies četrdesmit gadu, kopš viņš ir prezidents, un viņš valda, balstoties uz Ugandas cilšu vadoņiem, kas, protams, ir ļoti tradicionāli un uzskata, ka tikai vīrieši var valdīt. Un kāds
ir viņu rezultāts? Sievietes? Jā. Ir pārstāvētas, konstitūcijā ir ierakstīts,
un ļoti skaisti izklausās. Bet, runājot ar šīm sievietēm (Madrides klubs
tur bija vairākās misijās, un es biju noslēdzošajā misijā), viņas sūdzējās, ka uz sievietēm parlamentārietēm attiecas pilnīgi cits ievēlēšanas
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veids. Viņām ir vajadzīga vietējā vadoņa piekrišana un no viņām tiek
sagaidīts, ka viņas atbalstīs pastāvošo varu. Viņām arī netiek piešķirti
tie paši līdzekļi, kas katram kandidātam pēc likuma pienākas, lai pirms
vēlēšanām varētu apbraukāt un uzrunāt tautu. Sievietēm tādi līdzekļi nav piešķirti. Tātad viņas nevar balstīties uz savu popularitāti, savu
kontaktu ar tautu, bet tikai uz vietējās varas patriarhālajiem vadoņiem,
kas no viņām prasa, lai viņas atstāj savas organizācijas (daudzas ir bijušas aktīvas sieviešu organizācijās), lai atbalsta pastāvošo iekārtu un būtībā turpina uzturēt dažāda veida nevienlīdzību un netaisnību.
Gunda Reire: Tā ir butaforija.
Vaira Vīķe-Freiberga: Jā. Tikai šķietamība, bet ne realitāte.
Gunda Reire: Mēdz teikt, ka ārpolitika un drošības politika, atšķirībā, piemēram, no izglītības jomas, sociālās jomas vai pat parlamenta,
ir vīriešu klubs. Ja uz šīm jomām lūkojamies Latvijā, tad tajās aktīvu
sieviešu līderu tiešām nav ļoti daudz. Kā Jums šķiet – tā ir tāda sagadīšanās vai tomēr ir mūri uzcelti?
Vaira Vīķe-Freiberga: Es uzskatu, ka sievietes tikai pamazām iespraucas itin visos valdības līmeņos, sākot ar ministrēm. Te var raudzīties statistiku un vēstures datus, sazīmēt līknes un procentus. To būtu,
starp citu, vērtīgi izdarīt. Kas pasaulē bija pirmās sievietes ministres?
Izglītības, labklājības, dažreiz veselības, bet aizsardzības vai ārlietu noteikti ne. Es jau minēju, cik ļoti establišments Kanādā centās bremzēt
sieviešu ienākšanu medicīnā. Tas pats notika visās zemēs ar visām labi
atalgotām profesijām. Tomēr ar gadiem tas uzlabojās. Valdībās tas pats.
Sāk viena, tad otra, trešā, un pasaulē kopumā sieviešu skaits augstākajos valsts amatos lēnām, bet regulāri pieaug. Taču līdz dzimumu vienlīdzībai te vēl ir ļoti tālu. Mana kolēģe Madrides klubā Kima Kempbela17 bija pirmā sieviete aizsardzības ministre Kanādā, tad mazāk nekā
pusgadu pirmā – un arī pēdējā – sieviete Ministru prezidente. Francijai
vēl nekad nav bijusi ne Prezidente, ne Ministru prezidente. Mūsdienās Urzula fon der Leiena bija Vācijas aizsardzības ministre, bet tagad
jau vēl augstākā amatā. Vācijas kanclere Angela Merkele ilgus gadus ir
17

Kima Kempbela (Kim Campbell) 1993. gadā kļuva par pirmo sievieti Premjerministri Kanādā, pirms tam pildot dažādu citu ministru posteņus. Pēc tam viņa kļuva par pirmo sievieti,
kas ieņem Kanādas tieslietu ministra un nacionālās aizsardzības ministra posteņus.
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noteikusi politisko toni ne savā zemē vien. Ir tātad spilgti piemēri tam,
ka vismaz principā dzimumu barjera ir pārvarēta.
Gunda Reire: Tomēr tā pastāvēja. Kā Jums šķiet, vai arī Latvijā
šī barjera ir nojaukta un ieeja drošības un ārlietu jomās ir balstīta uz
profesionalitātes pamata?
Vaira Vīķe-Freiberga: Es domāju, ka katrā ministrijā ir sava kultūra. Un šī ministriju iekšējā kultūra ļoti bieži turas pie ļoti sīkstām
tradīcijām. Visur, kur sievietes ir ieguvušas līdztiesību, tā tomēr ir
bijusi zināma cīņa. Taču, kad barjera ir pārlauzta vai pārkāpta, tad
nākošajām kļūst vieglāk. Latvijā sievietes vispirms iekaroja Saeimas
priekšsēdētājas, tad prezidentes, un tikai tad ārlietu un aizsardzības
ministru posteņus. Tad nāca sieviete Ministru prezidente, un tagad
Latvijai ir bijis pilns komplekts. Tas viss tomēr noticis gadu desmitu
garumā. Man spilgtā atmiņā palikusi kādreizējā Kanādas galvaspilsētas Otavas mērs Šarlote Vitona.18 Viņa bija pirmā sieviete mērs Kanādā, un žurnālists viņai jautā: “Kā tas ir – būt sievietei mēram? Vai tad
nav tā, ka, lai sieviete tiktu augstā amatā, viņai ir jābūt labākai par vīrieti?” Man vienmēr ir patikusi viņas atbilde: “Jā, protams, sievietei ir
jābūt divreiz labākai. Par laimi, tas nav grūti!”
Gunda Reire: Jūs šīs sarunas laikā esat minējusi vairākas sievietes,
kuras ir pirmās kādā jomā. Jāsaka, ka šāds tituls pienākas arī Jums pašai. Jūs 1999. gadā kļuvāt par pirmo sievieti prezidenti ne tikai Latvijā, bet Centrālajā un Austrumeiropā kopumā. Jūs arī minējāt, un tā ir
liela lieta, ka vienmēr ir kāda sieviete, kas nojauc barjeru, un tad nākamajām ir vieglāk. Vai Jūs savā dzīvē esat jutusies kā ceļa lauzēja, kā
tāda, ka spēj padrupināt aizspriedumus, pārbīdīt robežas? Jūs pati to
skaļi neafišējat, bet, ja seko līdzi Jūsu aktivitātēm, redzams, ka Jūs sievietes ārkārtīgi atbalstāt.
Vaira Vīķe-Freiberga: Saskaroties ar aizspriedumiem, tāpat kā
ļaunu aprunāšanu vai ko tamlīdzīgu, es domāju, ka labākā atbilde ir
veiksme. Ja kāds saka – principā tu to nevari, tad vajag parādīt, ka tu
to vari, un ar uzviju! Mazs piemērs: kad nonācām Marokas laukos un
18

Šarlote Elizabete Vitona (Charlotte Elizabeth Whitton, 1896–1975) bija kanādiešu feministe,
divreiz – Otavas mērs.
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ar draudzīgas tulces palīdzību aizgāju pieteikties vietējā franču skoliņā, skolotāja jautāja, vai šis bērns runā franciski. Nē, nerunā. Skolotāja tad paziņoja, ka “kurlmēmu” bērnu nevar savā skolā uzņemt, jau
tagad esot par grūtu vienā telpā ar visiem pamatskolas līmeņiem tikt
galā. Par laimi, tulce apsolīja man dot privātstundas, un pēc trīs mēnešiem es šai vienistabas skoliņā biju labākā skolniece. Tā bija mana,
tā teikt, atmaksa. Vai mans pierādījums, ka ne kurls, ne mēms, bet tikpat labs un labāks.
Gunda Reire: Sasist viņus ar savu veiksmi!
Vaira Vīķe-Freiberga: Jā! Galvenokārt atcerēties – tas attiecas uz
jebkāda veida aizspriedumiem, vai tie būtu dzimuma, vecuma, tautības, ticības, rases, sabiedriskās šķiras, veselības stāvokļa vai vienalga
kāda iemesla dēļ izrādīti.
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Dzimums, dzimte un seksualitāte
Latvijas drošības un aizsardzības
struktūrās
ELIZABETE VIZGUNOVA
2020. gada maijā Latvija apstiprināja pirmo Nacionālo rīcības plānu
par Sievietēm, mieru un drošību, kas pavada ANO Drošības padomes
rezolūciju Nr. 1325 (pieņemta 2001. gadā).1 Tikmēr sieviete no Latvijas, Baiba Braže, kļuvusi arī par NATO ģenerālsekretāra vietnieci, kas
ir līdz šim augstākais ieņemtais amats pārstāvim no Latvijas transatlantiskajā aliansē kopš Latvijas pievienošanās 2004. gadā. Pirmā
Pulkvede Latvijas Bruņotajos spēkos Ilze Žilde kļuvusi arī par pirmo
Latvijas Aizsardzības atašeju ASV. Turklāt Latvija uzskatāma par vienu no NATO “paraugbērniem” dzimumu līdztiesības jomā nacionālajos bruņotajos spēkos, ierindojoties piektajā vietā 30 dalībvalstu vidū.2
Šī pozitīvā, visnotaļ apsveicamā dinamika norāda, ka drošības un
aizsardzības struktūrās Latvijā progresīvi tiek pārvarētas gadsimtiem
izkoptas patriarhālas tradīcijas.
Šī dinamika ir īpaša arī tāpēc, ka sieviešu darbība drošības un aizsardzības struktūrās joprojām ir pretēja ne tikai tradicionālajai izpratnei par sieviešu “dabu” kā mātišķām, emocionālām un miermīlīgām,
1

2

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Nacionālais rīcības plāns. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību mērķu īstenošana
Latvijā, https://www.mfa.gov.lv/images/ANO_Drosibas_padomes_Rezolucijas_1325_par_
sievietem_mieru_un_drosibu_merku_istenosanai_Latvija/AMPL-26032020_NRP_par_
Sievietem_mieru_drosibu.pdf, 7.
Sīkāk skatīt: Elizabete Vizgunova, “NATO’s poster students? Women in the military of Estonia and Latvia” [NATO paraugbērni? Sievietes Igaunijas un Latvijas militārajās struktūrās], in: The Rīga Conference Papers 2019: NATO at 70 in the Baltic Sea Region, ed. by Andris
Sprūds, Māris Andžāns, Sandis Šrāders, (Latvian Institute of International Affairs, 2019).
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bet arī idejai par sievieti pirmā un otrā “viļņa” feministu uzskatos,
kur viņa ir miera nesēja politikā, noskaņota pretēji maskulīnajai un
vardarbīgajai starptautisko attiecību dabai. Tāpēc sievietes drošības
un aizsardzības struktūrās lielā mērā ir analizējamas “ārpus” idejām
par to, ko daudzu prātos nozīmē būt “sievietei”. Šo sieviešu aktivitāte
apstrīd ideju par to, ka sievietēm kā grupai piemērojamas kādas vispārināmas, kopīgas un nemainīgas īpašības, kas saistītas ar viņu dzimumu.3 Kritiskas pārdomas par to, ko īsti nozīmē būt “sievietei” aprakstītas arī feminisma starptautisko attiecību literatūrā leģendārajā
Sintijas Enlovas4 grāmatā “Banāni, pludmales un militārās bāzes”, kur
viņa norāda: “Pārāk bieži sieviešu lomas tiek pielīdzinātas tradīcijām,
kultūras iezīmēm, kā arī pārlaicīgām normām, it kā tās eksistētu ārpus varas struktūrām [..] Realitātē sieviešu lomas veido varas attiecības un cilvēki, kuru vietējās un starptautiskās intereses ir tieši saistītas
ar sieviešu spēju internalizēt minētās lomas. Ja sievietes internalizēs
šīs lomas, viņas neredzēs politiku “aiz” tām. Un politiskie komentētāji,
kas neapstrīd šīs internalizētās lomas, pieņems šīs varas attiecības tā,
it kā tās nemaz nepastāvētu”.5
Sieviešu lomas analīzi no dzimtes studiju perspektīvas militārajās
struktūrās tālāk sarežģī seksualitātes un kvīru (queer) studiju un teorijas konceptualizēti jauninājumi. Šo studiju virzienu pārstāvji kritiski
analizē karavīra kā “maskulinitātes kvintesences” definīciju, iekļaujot dzimtes un seksualitātes perspektīvu militāro struktūru analīzē.
3

4
5

Laura Sjoberg and Caron E. Gentry, “Mothers, Monsters, Whores: Women’s Violence in
Global Politics” [Mātes, briesmoņi, padauzas: sieviešu vardarbība globālajā politikā], (Zed
books, 2007), 3–4.
Turpat, v.
Autores tulkojums. Oriģinālais citāts no angļu valodas: “Too often gender incurious commentators attribute women’s roles in international affairs to tradition, cultural preferences,
and timeless norms, as if each of these existed outside the realms where power is wielded, as if
they were beyond the reach of decisions and eff orts to enforce those decisions. [..] in reality, all
of these are shaped by the exercise of power by people who believe that their own local and international interests depend on women and girls internalizing these particular feminized expectations. If women internalize these expectations, they will not see the politics behind them.
Political commentators who do not question these internalizations will accept the camouflaged operations of power as if there were no power at work at all”. Avots: Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Military Bases: Making Feminist Sense of International Politics [Banāni,
pludamles un militārās bāzes: feminisma perspektīva uz starptautiskajām attiecībām], (University of California Press, 2014), 17.
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Šie studiju virziens lielā mērā tika aizsākts kā reakcija uz ASV “Nejautā, nesaki” (Don’t ask, don’t tell, spēkā no 1994. līdz 2011. gadam)
politiku, kas paredzēja, ka LGBTIQ+ (geji, lesbietes, transpersonas,
interseksuālas personas, kvīri) kopienas pārstāvji netiks diskriminēti
ASV armijā, ja neatklās savu seksuālo identitāti. Seksuālo minoritāšu, interseksuālu un transpersonu vai personu, kas neidentificējas ar
binārajām dzimtes kategorijām, integrēšana militārās struktūrās visā
pasaulē joprojām ir pretrunīga tēma gan plašākā sabiedrībā, gan arī
no militāro sociologu skatupunkta. Iekļaujošas rekrutēšanas pretinieki joprojām uzdod jautājumu – kas notieku, ka armija kļūtu mazāk
maskulīna (t.i., iegūtu tādas pazīmes, kas nav raksturīgas Žanna B. Elšteinas aprakstītajam “taisnīgajam karotājam” – drosmīgajam aizsargātājam, kas negribīgi cīnās tajās situācijās, kad nepieciešams aizstāvēt vājos un nevainīgos)? Vienlaikus, ņemot vērā drošības studiju
attīstību, “paplašinot” un “padziļinot” termina definīciju uz dažādām
“maigajām” drošības sfērām, šķiet piemēroti paplašināt un padziļināt
izpratni par to, kā šo drošību var veicināt, iekļaujot tās veidošanā aizvien vairāk sabiedrības grupu.
Šajā esejā tiks iztirzāts Latvijas drošības un aizsardzības sektors
no dzimtes studiju perspektīvas, balstoties pieejamajā statistikas datu
analīzē, kā arī izdarot secinājumus no tās dinamikas, kas šajā sektorā – un Latvijā kopumā – joprojām nav redzama. Ņemot vērā Latvijas
piederību NATO, kas definē sevi ne tikai kā militāra, bet arī demokrātisku valstu alianse,6 kas aktīvi iesaistās centienos veicināt sieviešu
rekrutēšanu dalībvalstu bruņotajos spēkos, tiks raksturota arī kopējā
dzimumu līdzsvara attīstība NATO dalībvalstīs. Šāda pieeja izvēlēta,
lai norādītu uz kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm Latvijas un starptautiskās vides dinamikā šajā jautājumā. Tomēr raksts šādā veidā norādīs arī uz mēģinājumiem meklēt jaunus veidus, kā definēt 21. gadsimta karavīrus.

6

NATO, “Military backbone for democracy” [NATO: Demokrātijas mugurkauls], 19.6.2020,
https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_176712.htm?selectedLocale=en.
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Valsts un maskulīnā kultūra
Par spīti faktam, ka Latvijā sieviešu militārajās struktūrās viennozīmīgi ir viena no augstākajām NATO, dzimtē balstīts nošķīrums militārajās un aizsardzības struktūrās skaudri iezīmējas, apskatot jau minētos statistikas datus: Latvijas armijā dienē tikai 15,4 % sieviešu, līdz
ar to skaidri iezīmējot jautājuma aktualitāti.7 No militārās socioloģijas
skatupunkta drošības struktūrās maskulinitātei kā kultūrai, kā binārai loģikai, kas pretstata aizsargus aizsargātajiem, ir fundamentāla.
Feministu konfliktu analīze nereti atspoguļo, kā krīzes situācijās vīriešu loma sabiedrībā tiek militarizēta, bet sievietes tiek atspoguļotas
kā “mieru mīlošas, viegli ievainojamas un tādas, kuras nepieciešams
aizsargāt”.8 Tāpēc sieviešu dalība drošības un aizsardzības struktūrās
joprojām tiek sagaidīta ar zināmu pārsteigumu – kā izņēmums, deviācija no normas. Pamatojot šīs idejas, nereti tiek atbalsotas jau minētās Žannas B. Elšteinas idejas par sievietēm – “skaistajām dvēselēm”
un vīriešiem – “taisnīgajiem karotājiem”. Elšteina savos darbos runā
par arhetipiem, kas joprojām klātesoši sabiedrības domāšanā un kas
spēcīgi ietekmē mūsu uztveri par funkcijām, kuras pilda mūsdienu
nācijvalstis (un konsekventi – to iedzīvotāji).9 Par piemēru var kalpot
A. Grīna “Dvēseļu putenī” raksturotais Vanagu tēva izmisums pēc
sievas nogalināšanas; asinsnaida dzīts, viņš frontē pūlas nogalināt pēc
iespējas vairāk cilvēku, paužot izmisumu, ka nav spējis pildīt savu galveno funkciju – aizsargāt savu sievu. Savukārt kurzemniece Marta,
kura palīdz atlabt Artūram, kara situācijā pilda rūpju funkciju un gaida mīļoto mājās no frontes. Valsts uzdevums aizsargāt līdz ar to balstīts idejās par tādu aizsardzību, ko var nodrošināt “maskulīns” vadības stils un pieeja, kas fundamentāli atšķirīga/atšķirta no “feminīnās”
7

8
9

NATO, “Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the
NATO Committee on Gender Perspectives” [Nacionālo ziņojumu no NATO dalībvslstīm un
partnernācijām NATO Dzimuma perspektīvu komitejai kopsavilkums], https://www.nato.int/
nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/7/pdf/200713-2018-Summary-NR-to-NCGP.pdf, 2018, 16.
Jean Bethke Elshtain, Women and War [Sievietes un karš], (University of Chicago Press, 1987), 161.
Jean Bethke Elshtain, “On beautify souls, just warriors and feminist consciousness” [Par skaistajām dvēselēm, taisnīgajiem karotājiem un feministu apziņu], Women’s Studies International Forum,
Vol. 5, Issue 3–4, 1982, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0277539582900437.
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sabiedrības. Tas pamato arī militāro struktūru “dabu” demokrātiskās
sabiedrībās – to pastāvēšanas mērķis ir pasīvi gaidīt, līdz neparedzamā situācijā būs nepieciešams iejaukties. Šāds status quo attaisno arī
paaugstinātos fiziskās sagatavotības un emocionālās izturības standartus, kas šķietami nav savienojami ar plašākās sabiedrības dzīvesveidu.
Šī iemesla dēļ eksistējošās dzimtes hierarhijas drošības un aizsardzības sektorā nereti tiek attaisnotas. Tās tiek raksturotas kā “dabiskas”,
balstoties tādos argumentos kā bioloģiskajās atšķirībās starp vīriešiem
un sievietēm, īpaši sievietes reproduktīvās funkcijas, kam būtu izšķiroša loma “tautas ataudzē” kara situācijā. Kaut arī šķiet, ka šādas tēmas
miera laikos nav aktuālas, piemēram, arī Latvijā periodiski (faktiski jau
kopš 2002. gada, kad konservatīvā dienaskārtībā balstītu politisku darbību īstenoja Ainās Šlesers) virzītie grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā liecina par pretējo. Pats nesenākais grozījumu piedāvājums paredzēja nedzemdējušām sievietēm aizliegt ziedot olšūnas,
aizbildinoties ar apšaubāmiem “zinātniskiem pierādījumiem”, ka olšūnu ziedošana apdraud sieviešu auglību.10 Kaut arī priekšlikums tika
noraidīts, skaļās debates ap to norādīja, ka daļā Latvijas sabiedrības un
politiskās elites joprojām pastāv uzskats, ka valstij ir tiesības ar likumu regulēt (un tādējādi – pasargāt) sievietes ķermeni, lai nodrošinātu
Latvijas nācijas turpinājumu, sastopoties ar demogrāfisku nedrošību.11
Līdzīgi ir arī tie naratīvi, kas apvij sabiedriskās debates par Dzīvesbiedru likumu – nereti tiek uzsvērti argumenti, kas saistīti ar viendzimuma
pāru nespēju reproducēties, kā arī uz iespējamo viendzimuma partnerattiecību regulējuma ieviešanas iespējamo ietekmi uz Latvijas bērnu
psiholoģisko attīstību un pat seksuālo orientāciju.12
10

11

12

Latvijas Sabiedriskais medijs, “Saeima izskatīšanā trešajā lasījumā nodod aizliegumu nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas”, 12.6.2018, https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/
saeimai-izskatisana-tresaja-lasijuma-nododaizliegumu-nedzemdejusam-sievietem-ziedot-olsunas.a281751/.
Latvijas sabiedriskais medijs, “Nedzemdējušām sievietēm tomēr neliegs ziedot olšūnas”,
21.06.2018, https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/nedzemdejusam-sievietem-tomer-neliegs-ziedot-olsunas.a282793/.
Delfi plus, “Delfi TV ar Jāni Domburu diskusija: “Dzīvesbiedru un viendzimuma pāru statuss likumos – par vai pret?”” 7.10.2020, https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu-diskusija-dzivesbiedru-un-viendzimuma-paru-statuss-likumos-par-vai-pret-pilns-ieraksts.d?id=52530917.
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Augošā sieviešu reprezentācija NATO dalībvalstu
drošības un aizsardzības sektoros
Dinamika Rietumu armijās
Svarīgi šķiet noskaidrot, kā institūcijas, kuru pamatakmeņi – spēks,
kontrole, drošība – balstīti skatījumā, kas ir diametrāli pretējs feminīnajam, tiek galā ar izaicinājumiem, ko nes sieviešu skaita progresīva palielināšanās aizsardzības sektorā un bruņotajos spēkos? Globāli jāmin divi ārēji faktori, kas saistīti ar sieviešu pārstāvniecības
palielināšanos bruņotajos spēkos: pirmkārt, starptautisko attiecību
dinamika Eiropas kontinentā, kā iespaidā dzimuma līdztiesības palielināšanas centieni tiek īstenoti visos NATO bruņotajos spēkos.
Tā saistīta ar NATO trīs “i” politiku (no angļu valodas: Integration,
Inclusiveness and Integrity): integrācija, ņemot vērā dzimumu līdztiesības prasības NATO politikā, projektos un programmās; iekļaušana, veicinot paaugstinātu sieviešu reprezentāciju NATO spēkos;
un integritāte, paaugstinot zināšanas par sieviešu lomu miera un
drošības veicināšanā atbilstoši starptautiskajām saistībām.13 NATO
tāpēc izveidojis divas struktūrvienības – NATO Starptautiskā militārā štāba Dzimuma padomdevēju ofisu (International Military
Staff Office of the Gender Advisor) un NATO Dzimuma perspektīvas komiteju, kas virza dzimuma perspektīvas integrāciju NATO
operācijās.14
Otrkārt, kopējā profesionalizācijas dinamika NATO armijās, kā
iespaidā bruņotie spēki sarūk skaitļos, taču turpina paaugstināt dienesta kvalitāti un sniegumu. Eiropas kontinentā militārās struktūras
fundamentāli mainīja savu nozīmi līdz ar Aukstā kara beigām, kad
valstu leģitīmai pastāvēšanai šķietami izzuda visi draudi. Militāro
struktūru nozīmi tālāk mainīja arī karš Dienvidslāvijā un 2001. gada
11. septembra notikumi ASV, kā rezultātā ideja par armijas lomu
13

14

NATO, “Women, Peace and Security, Policy and Action Plan 2018” [Sievietes, miers un
drošība rīcības plāns 2018. gadam], https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2018_09/20180920_180920-WPS-Action-Plan-2018.pdf.
NATO, “Gender Perspectives in NATO Armed Forces” [Dzimuma perspektīva uz NATO bruņotajiem spēkiem], https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_101372.htm.
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novirzījās no ārējo robežu aizsargāšanas uz iekšējo, dažkārt civilu
draudu apkarošanu.15 Šīs dinamikas rezultātā attīstījusies ne tikai
t. s. civilā-militārā pieeja Rietumu armijās kopumā, bet tikuši pārvarēti arī nozīmīgi dzimuma stereotipi. Īpaši nozīmīga sieviešu loma
bijusi Rietumu koalīcijas misijās Irākā un Afganistānā, kur kulturālu un reliģisku iemeslu dēļ tieši sieviešu spēja komunicēt ar vietējo
sieviešu populāciju kļuva par nozīmīgu elementu koalīcijas vispārējo
mērķu sasniegšanā.
Sieviešu augošā loma NATO dalībvalstu drošības un aizsardzības
sektorā
Par patiesi nebijušu notikumu varētu tikt uzskatīta 2008. gadā pasaules medijus pāršalkusī ziņa: Karmena Čakona (Carmen Chacón)
kļuva par pirmo Spānijas aizsardzības ministri – sievieti, tādejādi arī
par Spānijas Bruņoto spēku virspavēlnieci, esot stāvoklī.16 Arī šobrīd
(un par spīti viņas nāvei 2017. gadā) viņas foto, septītajā grūtniecības mēnesī vadot zilās beretēs tērptu kareivju rindu, joprojām pārsteidz daudzus, ņemot vērā, ka grūtniecība tiek uzskatīta par vienu
no brīžiem, kad sieviete ir visvieglāk ievainojama. NATO dalībvalstīs iepriekšējā apakšnodaļā aprakstīto pārmaiņu rezultātā sieviešu reprezentācija militārajās struktūrās progresīvi palielinājusies
un tāpēc kļuvusi par aktuālu jautājumu gan pētnieku, gan politiķu
dienaskārtībā.
Par spīti sieviešu augošajai reprezentācijai valstu nacionālajā un
starptautiskajā politikā, to pašu tikpat pārliecinoši nevar teikt par
aizsardzības sektoru, kurā joprojām dominē vīrieši. Tāpēc sieviešu-aizsardzības ministru vēsture “Rietumu pasaulē” kopš 1990. gada
ir ļoti īsa. Tā apkopota tabulā tālāk – lielākais aizsardzības ministru-sieviešu skaits bijis Norvēģijā (5), Zviedrijā (4) un Francijā (3).
15

16

Timothy Edmunds, “What are armed forces for? The changing nature of military roles in
Europe” [Kam domāti bruņotie spēki? Militāro lomu mainīgā daba Eiropā], in: International Affairs, Vol. 82, Issue 6, 22.1.2007, doi: https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2006.00588.x.
Quartz, “Spain is moruning the loss of a trailblazer who took comand of the army while
pregnant” [Spānija sēro par caulmlauzi, kas komandēja armiju, esot stāvoklī], 10.4.2018,
https://qz.com/954077/carme-chacon-who-took-command-os-the-spanish-military-whilepregnant-is-dead-at-age-46/.
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Visās trijās labklājības valstīs augstā līmenī izstrādāts Vācijā dzimušās novērģu politoloģijas Helgas Hernes konceptualizētais valsts
feminisms (state feminism), kur politiku, kas vērsta uz sieviešu labklājību, līdztiesību un integrēšanu visās sabiedrības sfērās, aktīvi
piekopj politikas veidotāji.
1. grafiks. Aizsardzības ministru-sieviešu skaits NATO dalibvalstīs kopš
1990. gada (skaits).
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Avots: Esejas autores apkopojums, balstoties NATO dalībvalstu Aizsardzības ministriju mājaslapās.

NATO armijās kopumā sieviešu vidējais skaits ir 11,3 %, salīdzinot
ar 88,7 % vīriešu. Absolūtā līdere šajos rādītājos ir Ungārija ar 19,9 %
sieviešu armijā; tam seko Bulgārija (16,1 %), Kanāda (16 %), Grieķija
(15,7 %) un Latvija. Savukārt Turcijas armijā ir tikai 1,2 % sieviešu,
kas ir zemākais rādītājs NATO dalībvalstīs. Tomēr kopējā dinamika,
šķiet, ir pozitīva; kopš 1999. gada šis skaits ievērojami audzis. Turklāt
augoša dinamika novērojama lielākajā daļā NATO armiju arī saskaņā
ar 2018. gada datiem.17
17

NATO, “Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the NATO
Committee on Gender Perspectives” [Kopsavilkums no nacionālajiem ziņojumiem par NATO dalībvalstu un partnernāciju armijām NATO Dzimuma perspektīvas komitejai], 2018, https://www.
nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/7/pdf/200713-2018-Summary-NR-to-NCGP.pdf, 18.
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2. grafiks. Sieviešu pārstāvniecība NATO armijās (procentos).
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Avots: NATO, “Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the
NATO Committee on Gender Perspectives” [Nacionālo ziņojumu no NATO dalībvalstīm un
partnernācijām NATO Dzimuma perspektīvu komitejai kopsavilkums], 2018, https://www.nato.int/
nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/7/pdf/200713-2018-Summary-NR-to-NCGP.pdf, 16.

Svarīgi norādīt, ka NATO šobrīd neapkopo statistiku par
LGBTQI+ kopienai piederīgām personām dalībvalstu armijās. Šobrīd
kopienas pārstāvjiem, kuri ir atklāti par savu seksualitāti, ļauj kalpot
faktiski visās NATO dalībvalstīs – arī Latvijā. Tomēr lielā daļā gadījumu kopienas pārstāvji ir spiesti slēpt savu identitāti.18 Šis novērojums, protams, ir saskanīgs ar kopējo pretrunīgo alianses dalībvalstu
nostāju šajā jautājumā – piemēram, ASV lēmums aizliegt transpersonām kalpot armijā 2019. gadā kļuva par spilgtu piemēru faktam, ka
LGBTQI+ iekļaušana dažādās sabiedrības struktūrās nav “galamērķis”, no kuram nevaram “atgriezties”.19 Tomēr 2019. gadā tika organizēts pirmais NATO pasākums “Integrējot LGBTQI kopienu Alianses
un partnervalstu bruņotajos spēkos” (Integrating LGBTQI Perspectives
18

19

Autores personīgā pieredze, saskaroties ar LGBTQI+ kopienas pārstāvjiem Latvijas armijas
padotajās struktūrās.
BBC, “Trump’s transgender military ban approved by US supreme court”, 19.1.2019, https://
www.bbc.co.uk/newsround/40738782.
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in Allied and Partner Armed Forces) NATO štābā Briselē. 20 Tas uzskatāms par nozīmīgu šī jautājuma aktualizēšanā organizācijas līmenī un
norāda, ka nepieciešamība runāt par dzimti iekļaujošā veidā ir sasniegusi augstāko politisko līmeni.

Augošā sieviešu reprezentācija
Latvijas drošības un aizsardzības sektorā
Pēdējos gados Latvijas armija uzsākusi plašu reklāmas kampaņu, kas
aktīvi komunicē, ka militārais dienests ir piemērots sievietēm. Kampaņa tiek veikta pamatiniciatīvas ietvaros – līdz 2026. gadam palielināt Latvijas armijā dienējošo sieviešu skaitu līdz 25 %. Ņemot vērā iepriekšējā esejas nodaļā apspriestos datus NATO dalībvalstu kontekstā
un lēno izaugsmi, uzstādītais mērķis ir tiešām augsts. Tomēr Latvijas
pieeja arī līdz šim raisa zināmu iemeslu optimismam. Ārpus jau minētā sieviešu skaita armijā, 17,8 % no dienējošajiem Zemessardzē ir
sievietes.21 Sieviešu plašā pārstāvniecība administratīvajās struktūrās
Latvijā skaidro, kāpēc Aizsardzības ministrijā strādā augstāks sieviešu
skaits – 40 % sieviešu un 60 % vīriešu.22
1. tabula. Sieviešu skaits Zemessardzē un Latvijas armijā (procentos).
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Bruņotie spēki
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(31/12/2017)
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procentuālais skaits
(31/12/2018)

Sieviešu
procentuālais skaits
(01/07/2019)

16,1

17

17,8

15

17,7
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Avots: Dati iegūti komunikācijā ar Zemessardzi 12.7.2019.
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Te jānorāda, ka Latvijas armijas rekrutācijas politika kopš 1990. gadiem bijusi liberāla: visiem iesauktajiem pieejams jebkurš postenis
Latvijas armijā neatkarīgi no dzimuma. Latvijā militāro sfēru regulē
Militārā dienesta likums, kas ir dzimumneitrāls.23 Latvijas Bruņotie
spēki, kā arī visas tiem pakļautās struktūras ievēro diskriminācijas
aizlieguma principu, kas paredz, ka diskriminācija nav pieļaujama,
balstoties dzimumā, rasē, ādas krāsā, etniskajā vai sociālajā piederībā,
materiālajā statusā, vecumā, invaliditātes statusā vai seksuālajā orientācijā.24 Turklāt uzņemšanas kritēriji ir vienādi sievietēm un vīriešiem
(izņemot fiziskās izturības testu prasības).25
Papildus tam, Latvijas salīdzinoši ilgais vecāku atvaļinājums ir nozīmīgs faktors, lai nodrošinātu darba un dzīves balansu jaunām ģimenēm, kas pēc bērna laišanas pasaulē vēlas turpināt militāro karjeru.
78 nedēļas garais vecāku atvaļinājums līdz ar to var tikt dalīts starp
māti un tēvu. Savukārt maternitātes un paternitātes atvaļinājums ir
68 nedēļas ilgs. Vienlaikus jānorāda, ka Latvijas armija šobrīd neīsteno citus pasākumus, kas var veicināt darba un dzīves balansu, tajā
skaitā nepieļauj darbu pusslodzē vai nepiešķir vientuļiem vai šķirtiem
vecākiem papildu atbalstu.26
Latvijas vēsturē par aizsardzības ministri-sievieti kļuvusi tikai Linda Mūrniece 2006. gadā. Kaut arī amata pienākumus viņa pildīja tikai
trīs mēnešus, šis notikums ir vērā ņemams, īpaši tāpēc, ka ministra
amata pienākumus viņa pildīja Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras
laikā. Kopš 1990. gada Latvija līdz ar to ir bijusi vienīgā valsts NATO
(izņemot Lielbritāniju), kur Latvijas nacionālo bruņoto spēku virsvadībā ir bijušas divas sievietes vienlaicīgi. Sarunu laikā ar Lindu Mūrnieci savijās divi naratīvi: no vienas puses, starptautiskās sabiedrības
pārsteigums par viņas nozīmēšanu šajā nozīmīgajā amatā. “Šķiet, ka
trešajā dienā [pēc Lindas Mūrnieces iecelšanas Aizsardzības ministres
amatā – redaktores piezīme] Dānijas aizsardzības ministrs ieradās oficiālā vizītē pārliecināties par to, ka ar Latviju viss ir kārtībā un viņam
ir atbilstošs sadarbības partneris”. Arī pati Linda Mūrniece uzsver, ka
nokļūšana šajā amatā ir ļāvusi viņai mīt tādu taku, kas pieejama tikai
nedaudzām NATO dalībvalstu amatpersonām-sievietēm. Šeit, protams, svarīgi minēt, ka viņa bijusi arī vienīgā iekšlietu ministre-sie103

viete Latvijas vēsturē no 2009. līdz 2011. gadam, pārraugot Latvijas
iekšējās drošības struktūru. Gan Lindas Mūrnieces, gan Baibas Bražes
un Ilzes Žildes stāstītajā lasītājs atradīs, šķiet, tik pazīstamo pieredzi
daudzu sieviešu-amatpersonu dzīvēs: “un tad es ienācu un sapratu, ka
es telpā esmu vienīgā sieviete…”.27 No otras puses, pildot amata pienākumus, par sevi tiek domāts kā par profesionāli, un dzimumam pēc
būtības šeit nav nekādas lomas. Straujie un apjomīgie darba tempi nosaka, ka visiem komandas locekļiem, neatkarīgi no personīgajiem uzskatiem, ir jāpilda amata pienākumi un jāstrādā komandā.

Dzimuma, dzimtes un seksualitātes nozīme
Latvijas drošības un aizsardzības struktūrās
Ņemot vērā tiešām optimistiskos rādītājus, varētu šķist: bet vai ir iemesls domāt, ka dzimumu stereotipi ietekmē sabiedrisko domu par
sievieti drošības struktūrās? Protams, būtu svarīgi šo jautājumu pētīt,
pirmkārt, armijas iekšienē – tomēr autorei nav izdevies atrast publiski pieejamus pētījumus, lai noskaidrotu, kāda ir darbinieku uztvere
un attieksme pret militāro dienestu un tajā pastāvošo zeitgeist. Savukārt interviju laikā ar armijas darbiniekiem kritiskus viedokļus sadzirdēt izdodas reti, kaut arī grūti iedomāties, ka jebkura sabiedrības
struktūra ir “bez savām problēmām”. Uz šo jautājumu tāpēc var paskatīties “plašāk” – 2013. gadā veiktā aptauja norāda, ka 72 % Latvijas
sabiedrības uzskata, ka karavīra profesija ir piemērota vienīgi vīriešiem.28 Tas, protams, nav pārsteidzoši vai tikai Latvijas sabiedrībai
raksturīgs viedoklis, tomēr norāda uz kopējo uzskatu par sievietes
“spēkiem” kā vairāk piemērotiem citām sabiedrības sfērām.
Aptaujas vai ziņas par diskrimināciju profesionālajās gaitās Latvijas armijā nav pieejamas, jo nepastāv likums, kas paredzētu mērus,
27

28

Intervija ar Lindu Mūrnieci, 5.10.2020; Intervija ar Baibu Braži, 30.8.2020; Intervija ar Ilzi
Žildi, 15.10.2020.
Latvijas portāls, “Vai militārais dienests ir piemērots sievietēm? Latvijas armija atbild:
jā!”, Latvijas portāls, 17.9.2020, https://lvportals.lv/norises/308257-vai-militarais-dienestsir-piemerots-sievietem-latvijas-armija-atbild-ja-2019.
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lai novērstu seksuālu uzmākšanos vai izmantošanu darba vietā, kā
arī nav izveidota procedūra, kas ļautu ziņot par šādiem notikumiem.
Turklāt armijā šobrīd netiek īstenota apmācības programma, kas
skaidrotu ar dzimumu saistītus jautājumus un to ietekmi uz militārajām struktūrām. Ir grūti iedomāties, ka šāds likums nebūtu nepieciešams – piemēram, aptaujā ASV 68,5 % armijā dienējošo sieviešu un
6,8 % vīriešu norādīja, ka ir sastapušies ar dzimuma diskrimināciju.
65,8 % sieviešu un 6,1 % vīriešu norādīja, ka ir sastapušies ar seksuālu uzmākšanos vai uzbrukumu.29 Kaut arī šie skaitļi nekādi neliecina
par situāciju Latvijas armijā, tie kombinācijā ar dzimtes spēcīgo ietekmi uz militāro organizāciju iekšējo loģiku, kas aprakstīti esejā, norāda
uz nepieciešamību paplašināt pašu armijas darbinieku izpratni par šo
faktoru nozīmi. Protams, jānorāda, ka dzimums tiek ietverts operacionālās plānošanas kursos un pirmsizvietošanas fāzē, kas saistīts arī
ar NATO politiku, organizējot starptautiskās misijas.30
Te, protams, var ieskatīties arī sieviešu darītajā darbā Latvijas armijā un Zemessardzē. Sievietes lielākoties sastopamas militārā ranga
zemākajos amatos. Protams, līdzīga situācija sastopama visās NATO
dalībvalstīs, kur 24,5 % no visa sieviešu skaita NATO armijās strādā
medicīniskajā dienestā, 13,7 % loģistikas pakalpojumos, 10,5 % kājiniekos, 6,5 % komunikācijās, 6,4 % administratīvos posteņos, 5 % cilvēkresursos, 2,2 % finansēs, 2,9 % izlūkdienestā un 2,3 % juridiskajos
pakalpojumos.31 Līdz ar to, šķiet, sievietes joprojām vairāk ir pārstāvētas tajos amatos, kas saistītas ar rūpju un atbalsta funkcijām. Šeit, protams, nevajadzētu aizmirst, ka Latvijas armijā piecas sievietes ir ieguvušas augsto pulkvežleitanta pakāpi.32 Intervija ar pulkvedi Ilzi Žildi
raksta pielikumā vēsta par karjeru, kas bijusi brīva no dzimuma stereotipiem, kas viennozīmīgi kalpo par paraugu citām sievietēm, vei29

30
31

32

Stars and Stripes, “Polls ask troops, veterans thoughts on women in combat, mixed gender
training and more” [Aptauja vaicā karavīriem, veterāniem domas par sievietēm kaujā, jauktiem treniņiem un citus jautājumus], 2.1.2019, https://www.stripes.com/news/poll-asks-troops-veterans-thoughts-on-women-in-combat-mixed-gender-training-and-more-1.562898.
Jānis Rancāns, op. cit.
NATO, “Summary of the National Reports of NATO Member and Partner Nations to the
NATO Committee on Gender Perspectives”, op. cit.
Latvijas portāls, op. cit.
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dojot karjeru militārajā dienestā.
2. tabula. Sievietes militārajos posteņos Latvijas Bruņotajos spēkos un
Zemessardzē (procentos).
2019. gada 31. jūlijs
Rangs

Zemessardze

Bruņotie spēki

Sargs/karavīrs

21,40

10,9

Vecākais zemessargs/dižkareivis

13,59

19,09

Kaprālis

12,19

16,67

Seržants

6,12

13,82

Virsseržants

11,35

24,75

Štāba virsseržants

7,23

10,42

Augstākais virsseržants

0

0

Leitnants

0

9,09

Virsleitnants

2,67

20,83

Kapteinis

5,56

9,88

Majors

3,70

7,89

Pulkvežleitnants

0

4,35

Pulkvedis

0

0

Avots: Dati iegūti komunikācijā ar Zemessardzi 12.7.2019.

Iespējams, ka viena no pēdējām redzamajām barjerām, kas joprojām nav pārvarēta Latvijas armijā, saistīta ar LGBTIQ+ cilvēku integrāciju militārajās un drošības struktūrās. Ņemot vērā Latvijas kopējo
zemo novērtējumu Rainbow Europe indeksā,33 kas norāda, ka valsts
izpratnē LGBTIQ+ personu Latvijā joprojām nav, turpmāko gadu laikā sagaidāmas aizvien plašākas diskusijas par seksuālo minoritāšu iekļaušanu bruņotajos spēkos.

33

ILGA, “Rainbow Europe Report 2019” [Varavīksnes Eiropas ziņojums 2019. gadā], https://
www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019.
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Miers un… sievietes un drošība. Noslēgums
2020. gads iezīmē ļoti nozīmīgu notikumu sieviešu tālākai integrēšanai Latvijas drošības un aizsardzības struktūrās. Jau minētā ANO
Drošības padomes rezolūcija Nr. 1325 “Sievietes, miers un drošība”
paredz arī Nacionālos rīcības plānus, kas Latvijā tika izdots 2020. gada
maijā. Plāns paredz piecus rīcības virzienus, kuru ietvaros paredzēts
veicināt arī sabiedrības izpratni par “Sievietēm, miers un drošība” tematiku un ar dzimumu saistītās vardarbības mazināšanu, kā arī aizsardzības un iekšlietu sektora kapacitātes stiprināšanu par dzimumu
līdztiesības jautājumiem.
Šīs nodaļas kontekstā svarīgi norādīt, ka nacionālais rīcības plāns
paredz arī, ka Latvijas aizsardzības un iekšlietu sektorā tiks veiktas
apmācības par dzimuma aspektu. Plānots izveidot dzimuma līdztiesības konsultanta (gender adviser) pozīciju Latvijas aizsardzības un
iekšlietu sektorā. Šī konsultanta uzdevums būs izstrādāt vadlīnijas un
priekšlikumus aizsardzības struktūras vadībai par dzimumu perspektīvas integrāciju militārajās operācijās un misijās, krīzes un konflikta
situācijās, kā arī izglītot par dzimumu līdztiesību un ar dzimumu saistītu vardarbību.34
Kopumā plāna pieņemšana var tikt uzskatīta par patiešām nozīmīgu notikumu, īpaši ņemot vērā, ka šis ir pirmais oficiālais dokuments Latvijā, kas skaidri iezīmē sabiedrībā prevalento dzimuma lomu ietekmi uz sieviešu iesaisti drošības sektorā kara un miera
laikos. Kopumā šī plāna ieviešana tikai pasvītro Latvijas sabiedrībā
notiekošās diskusijas par dzimuma, dzimtes un seksualitātes dinamiku un tās ietekmi uz nākotnes paaudžu dzīves kvalitāti un garīgo
veselību.
Tomēr būtu svarīgi norādīt uz citu nozīmīgu faktoru Latvijas drošības un aizsardzības sektora un Latvijas plašākās sabiedrības demokratizācijā. Ap Stambulas konvencijas ratifikāciju noritošās diskusijas
skaidri parāda, ka dažādos sociālpolitiskos līmeņos joprojām pastāv
34

Ārlietu ministrija, Nacionālais rīcības plāns. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību mērķu īstenošana Latvijā, op. cit., 7.
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pretestība jebkādu identifikācijas veidu, kas novirzītos no heterosekusalitātes un binārā dzimumu dalījuma, atzīšanai. Ņemot vērā šo
faktu, autorei apskatot tiešām bieži sastopamos Nacionālo Bruņoto
spēku plakātus un reklāmas, kas aicina dienēt sievietes, šķiet, ka dienestā tiek aicinātas tikai tādas sievietes, kuras šīm kategorijām atbilst vai piekrīt par savu seksuālo vai dzimuma identitāti klusēt. Tas
iezīmē kritisku trūkumu ambiciozajos plānos, kas saistīti ar kopējo
Latvijas armijas modernizāciju un piemērošanu mūsdienu pasaules
vajadzībām.
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INTERVIJA AR BAIBU BRAŽI,

NATO ģenerālsekretāra vietnieci publiskās diplomātijas jautājumos
Elizabete Vizgunova: Kādas ir Jūsu attiecības pret feminismu un
vai uzskatāt sevi par feministi? Kā jūs definētu feminismu?
Baiba Braže: Ja mēs skatāmies uz tādu klasisko feminisma izpratni
par iespēju vienādību vai vismaz līdzīgumu neatkarīgi no dzimuma,
tad noteikti, jā. Feminisms man nozīmē iespēju vienlīdzību – gan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan politiskajā jomā.
Elizabete Vizgunova: Un sakiet, drošības politikā – vai dzimumam, Jūsuprāt, ir nozīme un kādos aspektos?
Baiba Braže: Ziniet, es tā empīriski tikai par sevi varu pateikt, ka
manā karjerā dzimumam nav bijusi tāda nozīme. Es neesmu sasniegusi to, ko esmu sasniegusi, tāpēc ka es esmu sieviete. Tas viss ir bijis
pamatīgs darbs un vienlaikus arī tāds darbs, kas man sagādāja daudz
prieka. Man agrīnajos deviņdesmitajos gados bija pārsteigums, ka par
manu hobiju (darbu) arī kaut ko samaksāja… Es vienkārši nodarbojos
ar kaut ko ārkārtīgi interesantu un neuztvēru to kā darbu. Ja darbu
dara ar lielu nopietnību, disciplīnu un patiesu interesi, tad ieguldītās
stundas īpaši netiek skaitītas.
Elizabete Vizgunova: Jūs strādājat Ārlietu ministrijā kopš
1993. gada. Kādas ir bijušas izmaiņas saistībā ar šiem izaicinājumiem
un iespējām, kas ir sievietēm diplomātijā un drošības politikā?
Baiba Braže: Es domāju, ka kopumā jau lielāka nozīme ir tam, ka
tomēr dzīve bijusi Latvijā un esmu latviete. Tādēļ arī karjeras ziņā dzīve ir izdevusies. Ja es būtu kādā citā valstī, iespējams, ka šīs profesionālās īpašības vai profesionālais darbs varētu arī nebūt bijis noteicošs
tam, lai man būtu arī sekmīga karjera. Ir pietiekami daudz sieviešu
pasaulē, kuras strādā daudz un nopietni, bet pa karjeras kāpnēm varbūt neizdodas kāpt, jo attiecīgajā valstī trūkst nepieciešamās valsts politikas, kultūras un tradīciju. Latvijā sievietēm visi šie priekšnoteikumi
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ir. Jaunā paaudze pasaulē mainās, protams, – šodien daudz vairāk iespēju sievietēm ir visur.
Vienlaikus, ja paskatīsimies, manas bažas arī Latvijā ir – kur šobrīd ir visvairāk pieprasītās profesijas un lielākie uzņēmumi un ieņēmumi – tā saucamās “STEM” [zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes,
matemātika – redaktores piezīme] profesijas un tehnoloģiju uzņēmumi… Tur sievietes tomēr salīdzinoši maz arī Latvijā redzam. Tā kā,
jā, katrai valstij, katrai paaudzei, katrai pasaules daļai savi izaicinājumi. Latvijā varbūt mazāk sievietēm jācīnās par izdzīvošanu kā tādu,
kā tas ir daudzās citās valstīs, bet, savukārt, par to, lai būtu iespēju
vienlīdzība nākotnē, mūsdienu augošākajās un pelnošākajās profesijās – jā, noteikti. Tur jādomā visiem, gan valsts politikai, izglītības
sistēmai, skolai, skolotājiem un citiem. Sabiedrības potenciāls jāizmanto pilnībā.
Elizabete Vizgunova: Sakiet, vai Jums varbūt liekas, ka tā ir paša
Ārlietu dienesta “daba”, kas ir ļāvusi virzīties uz priekšu? Man pašai
ir pieredze Aizsardzības ministrijā, ne konkrēti par vienlīdzības jautājumiem, bet kopumā, tā sajūta un enerģija ir mazliet cita Ārlietu
ministrijā.
Baiba Braže: Jā, militārais dienests un tās struktūras, kas saistītas ar to, protams, joprojām nav pilnībā vienlīdzīgas. Nezinu, vai tas
ir kas loģisks, vai tas varbūt kādreiz būs citādāk, bet arī tur situācija mainās. Bet, neapšaubāmi, arī savā darbā, kas saistīts ar drošības
politiku, tiešām tas ir redzams. Piemēram, uzstājos NATO Militārajā
komitejā, un, kā man teica, es biju vienīgā sieviete zālē starp dalībvalstīm un NATO starptautiskā personāla pārstāvjiem. Aizsardzības ministrijā, domāju, ir pietiekamas iespējas, bet ir grūtāk tieši militārajā
dienestā. Jo tas tomēr atkal ir saistīts ar to, cik ir sieviešu starp jauniesaucamajiem, cik ir tādu sieviešu kopumā starp virsniekiem, cik ir tādas, kuras vispār izvēlas militāru profesiju. No šī skaitļa skatupunkta
skatoties, varbūt arī rodas iespaids, ka nav viegli virzīties tālāk. Vienlaikus tomēr aicinātu šos aizspriedumus pārvērtēt.
Diplomātiskais dienests šajā ziņā ir atšķirīgi organizēts. Diplomātiskā dienesta problēmas saistās vairāk ar to, ka ir regulāra pārvietošanās ik pēc trim-četriem gadiem visai ģimeni no valsts uz valsti.
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Tas, protams, nav vienkārši ne bērniem, ne dzīvesbiedriem. To es arī
kolēģu dzīvēs redzu. Un tādā ziņā tas tiek uztverts kā kaut kas pašsaprotams, ka sievietes ir tās, kurām ir dzīvesbiedrs-diplomāts, kurām
ir jāiet prom no darba un kuras attiecīgi nevar veidot savu karjeru.
Esmu dzirdējusi par šo arī no Dzīvesbiedru asociācijas – par katru soli
jācīnās, ir minimāls sociālais nodrošinājums, pensijas, ir grūtības ar
dzīvesbiedra pensijas saņemšanu u. c., lai arī valsts interešu pārstāvībā
laiks un pūles netiek žēlotas.
Elizabete Vizgunova: Protams, Latvijas gadījumā arī pati akadēmiski šo jautājumu pētu un redzu, ka mums šobrīd ir ļoti liels skaits
sieviešu, kuras pārstāv valsti “lielajās” vēstniecībās. Šķiet, tikai ASV ir
vienīgā lielā valsts, kur sieviete nav bijusi vēstniece. Vai Jūs vispār piekrītat šim apgalvojumam, ka diplomātija ir “vīriešu klubs”?
Baiba Braže: Nē, tā noteikti vairs nav. Domāju no vizuālajiem iespaidiem, ka Latvijas diplomātiskajā dienestā pat vairākums ir sieviešu, lai gan šobrīd man ir grūti pateikt, es neesmu statistiku pēdējā
gadā skatījusies. Vienlaikus, jāatzīst, ka no NATO gandrīz 1200 civilā
personāla, kas ir nodarbināti, tikai 26 % ir sievietes, bet vadītāju vidū
esam tikai dažas.
Elizabete Vizgunova: Jā, tendence, ka sievietes nav pārstāvētas vadošos amatos drošības struktūrās.
Baiba Braže: Mums Latvijas Ārlietu ministrijā nav bijusi neviena
valsts sekretāre-sieviete, bet es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums.
Latvijā gan ne tikai “lielajās vēstniecībās” ir sievietes. Es pati biju Nīderlandē tādā mazā, mazā vēstniecība, mēs bijām trīs diplomāti/-es.
Un tāpat citās mazās vēstniecības – mums arī Ēģiptē tomēr bija sieviete vēstniece, Emirātos bija sieviete vēstniece un arī pārstāvēja Latviju
Saūda Arābijā. Es personīgi ar to lepojos, ka neviens pēc dzimuma nešķiro – vari darīt darbu, dari.
Privāti, protams, jāatzīst, ka ir daudz vieglāk, ja dzīvesbiedrs saprot
šo darbu – kāpēc tu vakaros kaut kādos pasākumos nemitīgos esi vai
organizē visu laiku prezentācijas, pasākumus, tikšanās, koncertus,
pieņemšanas, diskusijas vai vizītes, un kāpēc viņš tevi mājās dienām
neredz. Tāpēc mums arī ministrijās un diplomātiskā dienesta kolektīvā ir daudz pāru, kas kopīgi strādā un viens otru saprot.
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Elizabete Vizgunova: Sakiet, ņemot vērā Jūsu tiešām garo un prominento karjeru, kādi, Jūsuprāt, ir vissvarīgākie Jūsu sasniegumi drošības politikas lauciņā?
Baiba Braže: Es domāju, viens jau nav cīnītājs nekur, nevienā lauciņā, sekmes un panākumi tapuši kopā ar kolēģiem. 1996. gadā izdomāju un ar kolēģiem īstenojām tādu neordināru gājienu. Mēs iesniedzām paši savu rezolūciju ANO Ģenerālajā asamblejā, lai izbeigtu
izskatīt jautājumu par cilvēktiesību pārkāpumiem Igaunijā un Latvijā,
ko Krievija gribēja rosināt. Sekojām procedūrai – tā rezolūcija, kas tiek
iesniegta pirmā, tā arī tiks izskatīta pirmā, un dalībvalstis jau negrib
balsot par vai pret, jo visiem patīk vienprātība/konsensuss. Un tā arī
mums izdevās pirmajiem iesniegt šādu rezolūciju, un par mūsu rezolūciju arī notika sarunas, un arī tad attiecīgi šo mākslīgo jautājumu
beidza skatīt. Faktiski jau neviens neticēja, ka Baltijā šādi cilvēktiesību
pārkāpumi ir. Bet, tā kā Krievija rezolūciju draudēja iesniegt, tad mēs
izdomājām, ka labāk, lai rezolūcija top uz mūsu noteikumiem. Un tas
izdevās. Cits piemērs ir darbs pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un
Krimas nelegālās aneksijas, kad mēs NATO un ES aktualizējām jautājumu par Krievijas dezinformāciju. Smagi strādājām, lai valsti stiprinātu, bet arī starptautiski risinātu šo problēmu – izveidojām Rīgā NATO
Ekselences Stratēģiskās komunikācijas centru kopā ar Jāni Sārtu un
Ievu Ilvesu, gatavojām Latvijas Prezidentūru ES un mūsu Padomes laikā ES Padome pieņēma secinājumus par to, ka jāveido arī “StratCom
Task Force” Ārējā darbības dienestā propagandas un dezinformācijas
novēršanai ES, tā sekmīgi darbojas joprojām. Tāpat 2015. gadā mūsu
ES prezidentūras laikā kopā ar ANO noorganizējām Pasaules mediju
brīvības konferenci. Tas bija tiešām fantastiski. Ieradās žurnālisti no
visas pasaules Latvijā, iepazinās, apsprieda mediju brīvības jautājumus,
diskutēja ar Latvijas žurnālistiem, mēs viņus iepazīstinājām ar Latviju
un Dziesmusvētkiem, ar “Saule, Pērkons, Daugava”...
Elizabete Vizgunova: Latvija tiek diezgan bieži citēta kā līdere vienlīdzības jomā, piemēram, Pasaules Banka norāda, ka mums ir
viens no vislabākajiem likuma ietvariem pasaulē līdzās tādām valstīm
kā Zviedrija. Sakiet, kas nosaka to, ka Latvijai ir izdevies veidot vienlīdzīgu sabiedrību?
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Baiba Braže: Es domāju, izglītības sistēma ir pamatu pamats. Izglītības sistēma mums ir tomēr ļoti vienlīdzīga. Protams, arī tur kaut
kādi aizspriedumi jau pastāv vienmēr – pašlaik meitenes un puikas
spēlējas atsevišķi jau agrā vecumā, lai arī manā bērnībā tā nebija. Biju
nejauka, kad meitas skolā meitenēm tika piedāvāti rokdarbi, bet puišiem kokapstrāde. Nejēdzība.
Elizabete Vizgunova: Bet vai Jums šķiet, ka varbūt šis COVID-19
laiks kaut kādā veidā šo trauslo balansu ir mainījis?
Baiba Braže: Lielus pētījumus neesmu šobrīd vēl redzējusi, bet
starptautiskajos medijos publicētie raksti un dati liecina, ka ir palielinājies vardarbības gadījumu skaits. Policijas izsaukumu uz mājām
ir vairāk. Un visbiežāk šī vardarbība ir vērsta pret sievietēm. No citas
puses, darbs internetā palielina nodarbinātības iespējas ikvienam jebkur. Ir daudz vienkāršāk strādāt no mājām un sniegt globālus pakalpojumus jebkur, jo ir internets un dators. Vienlaikus, ja bērni neiet uz
skolu, ar viņiem jādarbojas un jāskolo – tas var traucēt. Un palielinās
gan mājas rūpes, gan stresa līmenis. Turklāt varbūt zūd darba kvalitāte. Esmu lasījusi, ka Lielbritānijā COVID-19 īpaši nelabvēlīgi ietekmē
cilvēkus ar citu ādas krāsu un sievietes. Un tie iemesli ir tādi, ka cilvēki ar citu ādas krāsu ir nodarbināti zemāk kvalificētajos darbos, un tas
attiecas arī uz sievietēm. Piemēram, darbs apkalpošanas sektoros, kur
liela daļa sieviešu kļuva par tā saucamajām “neaizstājamajām darbiniecēm”. Un tad rūpju darbs veselības dienestā, bērnudārzos. Sievietes
līdz ar to nereti bija vairāk apdraudētas.
Elizabete Vizgunova: Kā Jūs vērtējat uztveri par sievietēm-līderēm, sievietēm drošības politikā salīdzinošā perspektīvā? Ko esat piedzīvojusi citās valstīs?
Baiba Braže: Es domāju, lielā mērā tas ir jautājums, kāda ir bijusi izglītība, situācija ģimenē un cilvēka dzīves laikā. Ja tas ir bijis ierasts, ka ar sievietēm kopā ir jāstrādā un ka sievietes ir visos amatos,
tad arī nevienam nekādu problēmu nav. Ja tas tomēr tā nav bijis un ģimenē sieviete bijusi apkalpojošā personāla lomā, tad, protams, ir cilvēki, kuriem ir grūti pieņemt sievieti kā vadītāju un strādāt ar viņu. Un
tad rodas dažāda rakstura problēmas, neprofesionalitātes izpausmes,
piezīmes un vēl kaut kas cits. Arī man bijušas tādas situācijas, ka ir
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cilvēki, kuriem varbūt ir grūtāk pieņemt mani kā vadītāju. Bet, ziniet kā, ir darbs, kas jādara neatkarīgi no dzimuma, Tu vari izrunāties vienreiz, vari izrunāties otrreiz, un tad tālāk ir vienkārši jāstrādā,
esam profesionāļi. Ja pats ar sevi netiek galā, tad darbs jāmeklē citur.
Elizabete Vizgunova: Klausoties šo, gribas jautāt – vai Latvijā sievietēm ir kaut kā varbūt salīdzinoši vieglāk kāpt pa drošības politikas
karjeras kāpnēm?
Baiba Braže: Es domāju, ka Latvijā ir vieglāk. Protams, tas ir atkarīgs no vadītāja, gan no visas iestādes “galvas”. Latvijā, manuprāt, vismaz pašlaik, lielākā daļa piemēru ir pietiekami jauni, moderni, mūsdienīgi cilvēki. Atklātu diskrimināciju redzējusi neesmu. Protams,
latviešiem ir savdabīgs humors un jau atkal jociņi par visu kaut ko, tas
jau nav tikai par sievietēm…
Elizabete Vizgunova: Tas nav tikai latviešu valodā…
Baiba Braže: Es to neuztveru kā diskrimināciju, nejūtos aizskarta.
Bet sievietēm pašām ir jāapzinās šī te pašcieņa, sava vērtība.
Elizabete Vizgunova: Bet kā jūs to redzat starptautiski? Kas ir
sieviete drošības politikā starptautiskajā arēnā, ja mēs tā konceptuāli
runājam?
Baiba Braže: Kā jau es teicu, es jau par sevi kā par sievieti nedomāju, es vienkārši esmu profesionāle. Darbs ir jāizdara jebkurā gadījumā.
Un tas jau ir atkarīgs no profesionālās gatavības.
Elizabete Vizgunova: Bet vai tomēr kādreiz ir nācies sastapties ar
kādu aizspriedumu?
Baiba Braže: Protams. Bet atkal, tie var būt joki vai tas var būt
pavisam nopietni – jāspriež pēc situācijas. Ir bijušas situācijas, kad ir
kaut kāds pants jānocitē [par dzimuma līdztiesību – redaktores komentārs], vienkārši, lai cilvēki saprot, ka nekādi joki te nebūs. Es to uztveru vienkārši, bet cilvēki nāk no dažādām valstīm, kultūrām, pieredzējuma. Šīs situācijas risināt palīdz gan intuīcija, gan fakts, ka es par sevi
domāju pirmām kārtām kā par profesionāli.
Elizabete Vizgunova: Labi, sakiet, ļoti bieži saka, ka sievietei ir
jāpiemīt vīrišķīgām īpašībām, lai viņa kļūtu par līderi. Ko Jūs par to
domājat?
Baiba Braže: Nezinu, kas ar ko domāts…
114

Elizabete Vizgunova: Nu, piemēram, COVID-19 laikā bieži tiek
runāts, kādas piemīt īpašības Jaunzēlandes premjerministrei, ka viņai
tik veiksmīgi izdevās iziet no krīzes. Mediji saka, bet viņa taču ir empātiska, un ka tā bija viņas veiksmes “atslēga”. Ko jūs par to domājat?
Baiba Braže: Tāpat NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs arī ir
ļoti empātisks un saprotošs, un tiešām tāds ļoti jutīgs cilvēks. Un grūti
pateikt, vai tas būtu kaut kas īpašs. Protams, ir kaut kādas fiziskas īpašības, kas nosaka, ka ir kaut kas, kas vīriešiem un sievietēm ir vai nav
iespējams. Bet intelektuāli un profesionāli – neredzu neko tādu.
Elizabete Vizgunova: Sakiet, ko, Jūsuprāt, pasaule var mācīties no
Latvijas šajā dzimumu vienlīdzības jomā?
Baiba Braže: Var mācīties to, ka jānodrošina visiem pieejama izglītība, valsts bērnudārzi un augstu sieviešu dalību darba tirgū. Lai ļautu sievietēm izvēlēties, vai strādāt vai ne, kā sevi realizēt. Latvija un
ES nodrošina, ka sievietes un vīrieši likuma priekšā ir vienlīdzīgi, un
pastāv arī iespēju vienlīdzība. Protams, valstīs, kurām tradicionāli sievietes nav spēlējušas tik svarīgu lomu vai viņām tikai tagad ir dotas
tiesības, ir ļoti svarīga tā saucamā affirmative action.
Elizabete Vizgunova: Pozitīvā diskriminācija?
Baiba Braže: Es to nesauktu par pozitīvo diskrimināciju. Drīzāk,
būtu jāatzīst, ka vajadzīgs dot sievietēm papildu iespējas tāpēc, ka viņām agrāk šādas iespējas nav dotas. Piemēram, Latvija bija viena no
pirmajām valstīm, kas ieviesa vēlēšanu tiesības gan sievietēm, gan vīriešiem. Tas ir diezgan pārsteidzoši, ka mums ir tik maz sieviešu politiķu – 34 %. Nu tas tomēr ir pamaz, manuprāt, daudz par maz.
Elizabete Vizgunova: Bet kāpēc?
Baiba Braže: Nu, lūk, kāpēc – labs jautājums! Nezinu.
Elizabete Vizgunova: Bet ir arī tādas partijas kā “Progresīvie” un
“Attīstībai/Par”, kas ir ļoti atklātas tieši par vienlīdzības pozīciju visiem. Arī “Jaunajā Vienotībā” dota ļoti liela redzamība sievietēm. Vai
tas varētu būt saistīts pašapziņu, savas vērtības sajūtu?
Baiba Braže: Jā, jābūt sajūtai, ka ir jāiet un jādara un ka neviens
cits to tavā vietā neizdarīs. Mani vairāk šobrīd uztrauc tehniskās, IT
profesijas, kur arī ir lielas peļņas iespējas. Tas ir svarīgi no nodarbinātības un biznesa attīstības viedokļa. Šajā sektorā mēs redzēsim
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sistēmiskas, strukturālas nevienlīdzības, ja nekas nemainīsies. Tāpēc
gan profesionāli, gan privāti aicinu citus atbalstīt sieviešu iesaisti informāciju un tehnoloģijas biznesā, apmācībā, izglītībā. Ļoti atbalstu
“Riga Tech Girls”, gan arī piedalos labdarības pasākumos.
Elizabete Vizgunova: Un sakiet, kāds ir Jūsu padoms jaunajai paaudzei, jaunām sievietēm diplomātijā, drošības politikā?
Baiba Braže: Es teiktu, ka vecākiem vajadzētu apzināti virzīt meitas uz informācijas tehnoloģiju izpratnes pusi, bet, nezaudējot radošumu. Lai ir tās zināšanas un prasmes. Lai šīs iemaņas kļūtu par tikpat dabīgu prasmi kā angļu valoda jaunajai paaudzei. Un ir ārkārtīgi
svarīgi attīstīt loģisko domāšanu, interesi par pasauli ar radošumu, jo
diplomātijā vienmēr būs nestandarta situācijas, kas prasa tikpat nestandarta risinājumus. Mūsu dienests ir bagāts ar to, ka cilvēki nāk no
visdažādākajām profesijām – arhitekti, inženieri, ārsti, ģeogrāfi, juristi, ekonomisti, vēsturnieki... Un tā ir dienesta bagātība, kas to arī tik
profesionālu un spēcīgu dara. Un sievietei un vīrietim ikvienā situācijā jādomā par sevi kā par profesionāli visupirms.
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INTERVIJA AR LINDU MŪRNIECI,

Latvijas Republikas Aizsardzības ministri (2006) un Iekšlietu
ministri (2009–2011)
Elizabete Vizgunova: Mūrnieces kundze, sakiet, kādas ir Jūsu attiecības ar feminismu un vai esat feministe?
Linda Mūrniece: Es noteikti neesmu feministe, bet es atbalstu sievietes, kuras sevi par tādām sauc. Man dzīvē laikam nekad pašai nav
bijis tā, ka šī kustība būtu vajadzīga. Tā kā es esmu iekarojusi vīriešu
pozīciju, manuprāt, viņi brīžiem ir nobīdīti otrajā plānā… Līdz ar to,
jā, es atbalstu sievietes, kuras to dara, sievietes, kuras sauc sevi par feministēm, bet es tāda neesmu.
Elizabete Vizgunova: Paldies! Sakiet, kādos aspektos drošības politikā Jūsu pieredzē dzimumam ir bijusi nozīme? Un kādos nav?
Linda Mūrniece: Kopumā man nešķiet, ka ir svarīgi, skatoties uz
amatiem, izcelt dzimumu, jo ir loģiski, ka jebkurš profesionāls, jebkura
amatpersona grib, lai uz viņu skatās kā uz profesionāli… Ieņemot visus
tos augstos amatus, man ir bijis nepatīkami, ja mani uztver vispirms kā
sievieti un pēc tam – kā profesionāli. Protams, ir bijušas priekšrocības
kā sievietei, bet tas neattiecas tikai uz drošības un aizsardzības sektoru. Sievietēm ir vieglāk būt emocionālām nekā vīriešiem; vīrietis savu
emocionalitāti, kādu lēmumu pieņemot, nekad neizrādīs.
Elizabete Vizgunova: Jūsu karjera ir vedusi cauri divām “lielajām”
pozīcijām – Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Literatūrā
nereti tiek runāts par “slepeno” drošības kultūru, kas piemīt šīm institūcijām, un faktu, ka tās joprojām ir “vīriešu klubs”. Sakiet, vai jums
liekas, ka šīs institūcijas varbūt ir mainījušās no jūsu karjeras sākuma
tajās?
Linda Mūrniece: Es biju pirmā sieviete – Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre jau 2003. gadā. Tā bija jauna pozīcija, kas tika ieviesta pirmo reizi – ministra vietnieks parlamentārajos jautājumos – un es
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ieņēmu šo amatu. Līdz ar to jau tad, kad es kļuvu par iekšlietu ministri
2009. gadā, visi jau zināja manas spējas un, ko no manis var sagaidīt.
Kopš 2005. gada es biju arī Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre, līdz ar to loģiski izrietēja, ka 2006. gadā es kļuvu arī par aizsardzības ministri. Es joprojām esmu vienīgā tāda Latvijā un viena no
retajām arī pasaulē. Latvijā kopš manis neviens arī laikam nav pretendējis uz šo amatu, bet tiesa, ka tagad parlamentārā sekretāre ir sieviete
[kopš 2020. gada 14. septembra – Baiba Bļodniece, redaktores piezīme].
Mans nopelns ir tas, ka neviens vairs nebrīnās, ka sieviete Iekšlietu ministrijā ir parlamentārā sekretāre, pat iekšlietu vai aizsardzības ministre. Manā gadījumā es biju pirmā un, protams, ka es lauzu stereotipus.
Manā kabinetā Iekšlietu ministrijā galvenie atslēgas cilvēki manā birojā
bija sievietes, un, pat apmeklējot Kaukāza valstis kādās ārvalstu vizītēs,
kurās sievietes stereotipu dēļ nereti nevar ieņemt augstus amatos, mans
pavadošais [sastāvs] bija tieši sievietes. Piemēram, Azerbaidžānā, kur
mūs sagaidīja tikai vīrieši, uz visām tikšanās reizēm viņi centās vismaz
vienu sievieti atvest, lai pierādītu, ka “mums arī ir sievietes, re, kur viņa
sēž”. Arī tur, man šķiet, ka es vismaz lauzu kaut kādus stereotipus par
to, ka tikai vīriešiem ir jābūt šādos augstos amatos, ministru delegācijās. Bet tas nebija tāpēc, ka es speciāli to darīju! Vienkārši sievietes
bija nokļuvušas manā birojā – valsts sekretāra vietniece, mana palīdze,
protokola vadītāja, visas bija sievietes un tāpēc, ka bijām profesionālas
un spējīgas savos amatos. Vislielākais šoks bija tad, kad es kļuvu par
aizsardzības ministri 2006. gadā. Bija daži ārvalstu ministri, kuri brauca skatīties uz to brīnumu, kas Latvijā notiek, vai tiešām tā ir patiesība… Šķiet, ka trešajā dienā Dānijas aizsardzības ministrs ieradās oficiālā vizītē pārliecināties par to, ka ar Latviju viss ir kārtībā un viņam
ir atbilstošs sadarbības partneris. Es to uztvēru ar humoru. Protams,
mēs šķīrāmies kā draugi un pēc tam tikāmies dažādos pasākumos, bet
par to varēja arī apvainoties.
Elizabete Vizgunova: Sakiet, vai ārzemēs attieksme pret sievietēm drošības un aizsardzības sektorā ir atšķirīga? Kā uz to skatās
starptautiski?
Linda Mūrniece: Aizsardzības ministres amatā es biju tikai trīs
mēnešus, jo mana partija demisionēja, līdz ar to man nebija iespēju
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turpināt darbu šajā amatā. Tomēr arī šajā īsajā laikā man bija jācenšas atstāt par sevi profesionālu iespaidu, lai gan pirms tam es esmu
darbojusies Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, strādājusi policijā, man ir bijusi pieredze parlamentā, bet vienalga
man visu laiku bija sajūta, ka man kādam kaut kas jāpierāda… Bet es
arī pierādīju – ne reizi nebiju nesagatavojusies un vienmēr atstāju profesionālu iespaidu, vienmēr izdarīju to, ko no manis sagaidīja, turklāt
ļoti sarežģītās situācijās. Piemēram, vadot 3+3 formāta mītiņu, kur
bija visas trīs Baltijas valstis plus Dānija, Vācija, Polija. Es biju aizsardzības ministres amatā pirmo mēnesi, mītiņš bija angļu valodā, man
bija jāpārzina NATO terminoloģija un Aizsardzības ministrijas terminoloģija... Es katru rītu jau septiņos biju darbā, es mācījos pastiprināti
angļu valodu… Es šo mītiņu vadīju gandrīz sešas stundas, delegācijas
bija tikai vīrieši, es biju vienīgā sieviete… Es vispār telpā biju vienīgā
sieviete, uz mani, pirmkārt, skatījās kā uz jauno ministri, un, otrkārt,
kā uz blondīni… Latvijā tajā laikā bija arī tā problēma, ka mums ļoti
bieži mainījās valdības, līdz ar to ministri mainījās ļoti bieži… Kad
es izgāju ārā, es pārjautāju, vai es neesmu kļūdījusies kādā teikumā?
Man bija slapja mugura, bet es nebiju sajaukusi ne vārdu, jo es biju ļoti
rūpīgi sagatavojusies. Tas ir stāsts par to, ka mūsu politiķi-vīrieši var
aiziet uz tikšanos nesagatavojušies un, piemēram, angļu valodā pateikt
kādu vārdu, kuru nevajadzētu teikt. Man tas ir ļoti svarīgi. Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laikā, kad es biju Aizsardzības ministrijā, viņa mani ņēma līdzi valsts vizītē uz Moldovu, jo ļoti lepojās ar to,
ka viņas valdības sastāvā ir sieviete aizsardzības ministre, turklāt mēs
abas bijām Nacionālo Bruņoto spēku komandieres, prezidente bija
virspavēlniece pēc likuma, es – augstākā vadība. Līdz ar to tas arī bija
tāds izaicinājums – ar prezidentu kopā braukt vizītē, kur mēs, divas
sievietes, pārstāvam valsti un skaidri to apzināmies.
Elizabete Vizgunova: Sakiet, kādi ir jūsu lielākie sasniegumi gan
aizsardzības, gan iekšlietu ministres postenī?
Linda Mūrniece: Aizsardzības ministrijā, protams, mans pilnvaru laiks bija īss, bet tas ir fakts, ka es biju pirmā sieviete – aizsardzības ministre Latvijā. Iekšlietu ministres postenī no 2009. līdz
2011. gadam man bija jāvada ministrija smagas krīzes apstākļos.
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Sistēma nesabruka, jo mēs kopā ar visu valdību valsti izvilkām no krīzes. Tas vien jau ir pats lielākais sasniegums. Protams, daudzi lēmumi
nebija populāri… Iekšlietu sistēma jau pirms krīzes faktiski bija “pabērna” lomā, līdz ar to, kad draudēja kaut kādi samazinājumi… Mani
ļoti atbalstīja mani kolēģi, vīrieši, kas no saviem budžetiem atvēlēja
kaut kādas daļas. Veiksmes atslēga – tā bija ļoti laba komunikācija, un
es uzskatu, ka Valda Dombrovska vadībā mēs toreiz valsti no krīzes
tiešām “izvilkām”, kaut arī ar ļoti nepopulāriem lēmumiem. Protams,
katram tas kaut ko maksāja, lēmumi bija problemātiski un sāpīgi gan
pašai, gan apkārtējiem.
Elizabete Vizgunova: Sakiet, kāpēc Latvijai ir izdevies kļūt par salīdzinoši līdztiesības valsti?
Linda Mūrniece: Pirmkārt, spēcīgas sievietes. Es laikam būšu vecmodīga, bet teikšu, ka, jā, tad, kad bija karš, tad mūsu vīrieši bija karā,
un sievietes bija tās, kas “vilka” dzīvi uz priekšu. Tas taču bija pavisam
nesen, līdz ar to tās sievietes vienkārši ir stipras, un droši vien, ka arī
vīrieši ir pietiekami pretimnākoši, jo palīdz sievietēm būt politikā, būt
stiprām. Manā gadījumā, es neteiktu, ka man ir jāsaskaras ar diskrimināciju tāpēc, ka es esmu sieviete. Tie ir bijuši ļoti reti gadījumi, un
tie vīrieši pēc tam ir ļoti ilgi atvainojušies, jo visi pārējie viņiem norādīja uz to, ka viņiem nav taisnība. Bet, jā, vīrieši ir ļoti atbalstoši un
korekti izturējušies pret manu pozīciju, piemēram, Edgars Rinkēvičs,
tagadējais ārlietu ministrs, bija mans valsts sekretārs Aizsardzības ministrijā, un bez viņu atbalsta un tādas ikdienas komunikācijas daudz
kas nebūtu bijis iespējams.
Elizabete Vizgunova: Latvijas armija dzimumu līdztiesības ziņā
ir starp līderiem NATO. Kā tas bija 2006. gadā, vai jums ir kāds
komentārs?
Linda Mūrniece: Armija ir ļoti disciplinēta organizācija, kur sievietēm ir viegli dienēt, jo ir noteikta lietu kārtība. Zinu, ka 2006. gadā
bija mazāk sieviešu armijā, bet es atceros arī apbalvošanas, kad atbrauca karavīri no ārvalstu misijām. Katrā misijā bija vairākas sievietes –
tas varbūt nebija ievērojams skaits, bet trīs līdz piecas katrā misijā bija
piedalījušas, turklāt kā īsti karavīri, nevis kā apkalpojošais personāls…
Meitenes, kuras sēdējušas ierakumos, gājušas un riskējušas ar savu
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dzīvību. Un tā ir mana labā pieredze vēl tagad, pēc daudziem gadiem,
kad tās meitenes, kam es pasniedzu apbalvojumus, sociālajos tīklos
raksta man paldies, ka es biju iedvesma. Viņas redzēja, ka re, ir sieviete,
kas ir ministre, un viņas redzēja, ka var iet armijā un dienēt.
Elizabete Vizgunova: Mēs šo jautājumu jau aizskārām, bet varbūt ir vēl citi iemesli, kāpēc Latvijā sievietēm ir viegli kāpt pa karjeras
kāpnēm drošības un aizsardzības sektorā?
Linda Mūrniece: Tāpēc, ka sievietes ir apzinīgas, viņas ir mērķtiecīgas, kārtīgas, daudz mācījušās, izteiktākas karjeristes nekā vīrieši.
Tās ir tās rakstura iezīmes – vīrietis varbūt noslinkos, kamēr sieviete
mācīsies un mēģinās apgūt to, kas ir jāapgūst. Tomēr labā ziņa ir tā, ka
neviens īsti neskatās, vai tu esi sieviete vai vīrietis, bet uz to, ko tu vari
izdarīt.
Elizabete Vizgunova: Bet, ja tomēr skatāmies uz vispārējiem cipariem, tad kāpēc drošības un aizsardzības sektorā sieviešu ir mazāk?
Linda Mūrniece: Tādēļ, ka sievietēm ir jāaudzina bērni! Vīriešiem
ir tikai viena loma politikā, viņi ir politiķi, ministri, deputāti. Kamēr
sieviete ir ministre, sieviete ir mamma, sieviete ir sieva, sieviete ir mājsaimniece. Viņai ir tik daudz lomu, un daudzas sievietes vienkārši nevar atļauties kāpt pa karjeras kāpnēm, jo viņas grib bērnus, grib būt
ģimenes pavarda sargātājas. Esmu labs pamats tam, kā sasniegt visas
virsotnes amatos, bet pazaudēt savu ģimeni, jo 2011. gada 6. jūnijā es demisionēju no amata un 9. jūnijā, šķiet, es tajā dienā izšķīros
juridiski, mana 16 gadus ilgā laulība pārtrūka. Tas bija rezultāts tikai
un vienīgi maniem sasniegumiem karjerā, jo man nebija laika pildīt
visas pārējās lomas, lai gan man šķita, ka es visu pildu. Manā aizsardzības ministres pilnvaru laikā bija konkrēti viens tāds piemērs, ko
atceros. Tad, kad mani virzīja apstiprināšanai šajā amatā, parlamentā bija diskusijas. Un tajā laikā bija tāds deputāts Jānis Šmits, diemžēl
jau nelaiķis, kurš uzkāpa tribīnē un teica: “Kāda aizsardzības ministre – viņai vieta ir virtuvē!” Un to viņš pateica no parlamenta tribīnes,
un tā bija viņa liela kļūda. Jau tajā brīdī sacēlās visas sievietes parlamenta zālē, visas ministres, kas gaidīja manu apstiprināšanu, un arī
vīrieši, kuriem tas šķita ļoti aizvainojoši. Viņš pēc tam nāca atvainoties, bet tas jau nebija aizskaroši tikai man, tas bija aizskaroši visām
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sievietēm. Savukārt, kad es biju iekšlietu ministre, tad tika izveidotas
kaut kādas 9 policijas arodbiedrības, kas bija absurdi, jo katrs, kurš
nevarēja saprasties ar savu vadītāju, organizēja savu arodbiedrību.
Šīs arodbiedrības cīnījās pret mani kā sievieti, nevis prasīja kaut kādas lietas risināt, bet bija situācijas, kad vienkārši organizēja piketu un
turēja plakātu – “Linda Mūrniece – dura nabitaja?” [no krievu valodas “Линда Мурниеце – дура набитая?”, redaktores komentārs]. Šajā
gadījumā ir skaidrs, ka šīm arodbiedrībām neinteresēja, ko es tur tajā
brīdī daru. Tur vienkārši nebija nevienas sievietes, bet gan bariņš vīriešu, kas bija policisti un kas veidoja arodbiedrības, bet faktiski nespēja dienēt atbilstoši. Un jāpiebilst, ka brīdī, kad es aizgāju no iekšlietu ministres amata, par šīm arodbiedrībām vairs nav dzirdēts. Tas
nozīmē, ka tie bija vienkārši tādi neveiksmīgi vīrieši, kuriem nepatika, ka sieviete ir spējīga kaut ko vairāk nekā viņi. Viņi mēģināja mani
emocionāli pazemot, un bieži viņiem tas izdevās. Es to tulkoju kā
konkrētu vīriešu uzbrukumu man kā sievietei, man kā personai, nevis
man kā amatpersonai.
Elizabete Vizgunova: Jūs minējāt, ka esat bijusi iedvesma citiem.
Vai jums ir kādi iedvesmojoši vārdi, ko Jūs varat teikt jaunajai paaudzei, studentēm, kas vēlas kandidēt uz līdzīgiem amatiem?
Linda Mūrniece: Manuprāt, galvenais, nevajag domāt par to, ka
“esmu sieviete”. Tam nav jābūt iemeslam kādai priekšrocībai – vai
šķērslim. Ejiet uz priekšu profesionāli, pierādiet sevi, nebaidieties izteikties, nebaidieties būt vāja. Es arī esmu kādreiz publiski raudājusi –
un to nekad nedarīs vīrietis. Bet tā ir spēka pazīme, būt emocionālai.
Jums ir visa pasaule vaļā, manai paaudzei tā nebija. Ņemiet vērā mūsu
pieredzi. Un pierādiet sevi profesionāli. Nav jābaidās no tā, ko par to
padomās vīrieši vai citas sievietes, katram pašam ir jāatbild par sevi
un jāuzņemas atbildība.
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INTERVIJA AR ILZI ŽILDI,

pulkvedi, Latvijas Aizsardzības atašeju ASV
Elizabete Vizgunova: Tad pirmais jautājums: drošības struktūrās
kādam dzimumam ir nozīme un nav nozīmes jūsu pieredzē?
Ilze Žilde: Protams, ka jebkas, ko es tagad teikšu, ir caur manu
pieredzi un manu pieredzes prizmu. Savā dienesta gaitā esmu secinājusi, ka, manuprāt, dzimumam, lai veiktu profesionālos pienākumus,
nav nozīmes, jo Latvijā ir dota vienāda iespēja abiem dzimumiem arī
aizsardzības struktūrās gan mācīties, gan arī ieņemt amatus, gan arī
pildīt uzdotos uzdevumus. Man par tieši dzimumu vienlīdzības aspektu pat nekad nav bijis nopietni jādomā. Jā, ir bijuši tādi brīži, kad
kaut ko nevar izdarīt vai nevar sasniegt tā, kā man būtu gribējies, bet
tam par pamatu parasti ir kaut kādi citi iemesli. Varbūt kaut kādā brīdī ir vēl papildus jāmācās un jāgūst pieredze, ir jāmaina sava attieksme pret lietām. Tātad, tas ir saistīts ar profesionālo darbu un sagatavotību noteiktiem uzdevumiem.
Elizabete Vizgunova: Latvijai ir lieliski rādītāji par sieviešu dalību
drošības struktūrās, 15,4 % – esam piektajā vietā NATO dalībvalstu
vidū. Tas patiešām ir apsveicami. Un tomēr – kāpēc nav vairāk?
Ilze Žilde: Manuprāt, tas ir saistīts ar struktūras veidošanos un pakāpenisku attīstību pēc neatkarības atgūšanas. Tie cilvēki, kuriem bija
militārā pieredze, it īpaši virsnieku sastāvs, veidoja sākotnējo idejisko
kodolu. Šo cilvēku zināšanas un pieredze bija veidojusies gan padomju režīma laikā, gan arī pakāpeniski tika iesaistīti cilvēki ar ārvalstu
armiju zināšanām, un tie nenoliedzami bija pārsvarā kungi, jo nebija
jau no kurienes šīm militāri sagatavotām sievietēm ienākt. Tomēr jau
deviņdesmito gadu sākumā, kad es pievienojos armijai, bija arī citas
sievietes. Viņas bija, pirmkārt, civilais personāls, tomēr patriotisku
domu un noskaņu iespaidā arī sievietes nāca un piedalījās atjaunotās
Latvijas armijas pirmsākumu un pamatu veidošanā. Un jau no pašiem
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pirmsākumiem Latvijā izglītības iespējas tika atvērtas abiem dzimumiem vienādas. Tādēļ, manuprāt, pakāpeniski armijai aizvien vairāk
un vairāk ir pievienojušās arī sievietes. Grūti prognozēt, bet es domāju, ka globāli šī augošā dinamika nemainīsies. Un pamazām armijas
sastāvs būs tāds pats kā vīriešu un sieviešu proporcija mūsu sabiedrībā. Nu, tā protams ir mana prognoze un patiesībā mana cerība. Varbūt tas ir ļoti optimistiski, bet es domāju, ka tas prasa vienkārši laiku.
Elizabete Vizgunova: Kāda bija tā sajūta, kad nonācāt pulkvedes
amatā? Vai domājāt par to kā sasniegumu ne tikai sev, bet arī visām
sievietēm Latvijā, kuras vēlas veidot militāru karjeru? Un kā ar jūsu
otru “cepuri” – aizsardzības atašeja pozīciju? Vai tā nav pirmā reize
Latvijas vēsturē, kad sieviete kļūst par aizsardzības atašeju, pie tam
vēl – ASV?
Ilze Žilde: Pulkveža līmeņa amatā es esmu jau no 2017. gada februāra, un šī ranga amata pieredzi man ir bijusi iespēja uzkrāt vairāk
nekā trīsarpus gados. Turklāt profesionāli ceļš uz šo amatu man ir bijis
ļoti pakāpenisks, soli pa solim, kā jau teicu, kopš deviņdesmito gadu
sākuma. Tāpēc varbūt to nevar uzskatīt par gluži pārsteigumu, bet,
protams, tas ir nenoliedzami liels pagodinājums un ļoti liela uzticība
man. Un, protams, arī ārkārtīgi liela atbildība, saprotot to, ka, jā, es
esmu pirmā – ar visām no tā izrietošajām sekām. Runājot par aizsardzības atašeja amatu, manuprāt, ir bijusi viena sieviete – kapteine Inese Kučere – aizsardzības atašeja amatā Ukrainā. ASV ir Latvijai ļoti
svarīgs stratēģiskais partneris, līdz ar to tad arī mana loma šeit, turklāt pārstāvot sievietes, es domāju, ir nozīmīga un tādā ziņā Latvijas
sasniegums.
Elizabete Vizgunova: Vai jums arī gadās piedalīties kādos pasākumiem, kas ir saistīti ar sieviešu lomu savā jaunajā amatā?
Ilze Žilde: ASV armijā sievietes pulkveža un augstāku pakāpju līmenī ir pārstāvētas, tas nav noteikti nekāds neierasts “brīnums” šeit.
Arī manus atašeja pienākumus uztver kā pavisam ikdienišķu parādību. Šeit esmu pavisam neilgi, tomēr oktobra beigās man ir paredzēta
pirmā kopīgā vizīte dažādās ASV armijas militārajās bāzēs. Vizīte būs
kopā ar 35 dažādu valstu pārstāvjiem, ASV akreditētajiem militārajiem atašejiem un, ja runājam par dzimumu aspektu, tad – visi mani
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kolēģi šajā, vizītes sastāvā, ir vīrieši. Tomēr arī šajā gadījumā domāju, ka dzimumu piederība vai tas, ka esmu sieviete pulkveža dienesta
pakāpē, nevar apgrūtināt pildīt manus darba pienākumus. Esmu šajā
vidē, attiecīgajā militārajā līmenī, un daru to pašu, ko visi man apkārt
esošie kungi savu profesionālo uzdevumu ietvarā.
Elizabete Vizgunova: Sakiet, kā tas ir – ienākt tādā vīriešu klubā?
Latvijā gan šajā jomā ir ievērojami “lauzts ceļš” – gan Linda Mūrniece
kā aizsardzības ministre, gan tagad Baiba Braže. Bet tomēr liekas, ka
drošības struktūras ir kaut kādā ziņā vīriešu klubs.
Ilze Žilde: Pretestību, neizpratni, aizspriedumus vai ignoranci es
neesmu sastapusi tāpēc, ka esmu sieviete. Manuprāt, viss ir atkarīgs
no paša – no zināšanām un no attieksmes. Tas, kā tiek cilvēki uzrunāti, par ko tiek runāts, cik cilvēks jūtas droši, cik jūtas pārliecināts par
sevi. Dzimuma dēļ es nekad neesmu sevī sajutusi to, ka man vajadzētu stāvēt maliņā vai man vajadzētu būt kaut kur fonā tikai tāpēc, ka
esmu sieviete. Man gribētos teikt, ka arī militārā vidē nav vairs gluži “vīriešu klubs”, jo sievietēm ir vieta jau no pašiem pirmsākumiem.
Mana pieredze tomēr liecina, ka galvenais ir pašam būt gribošam mācīties, aktīvam un spējīgam iekļauties noteiktā vidē, bet ne ar “elkoņiem” vai fizisku pārspēku, bet ar zināšanām un pārliecību par sevi.
Elizabete Vizgunova: Sakiet, kas Latviju padara, jūsuprāt, par tik
vienlīdzīgu valsti?
Ilze Žilde: Es domāju, ka mūsu gadījumā vēsturiski sievietēm uz
saviem pleciem ir bijis jāiznes tik daudz lietas. Gan karu laikos, gan
arī pēc tam, būvējot un veidojot visu atkal no pamatiem, bet nav bijis neviena, kam uzticēt kaut daļu no nesamā smaguma. Skatoties gan
uz savu ģimeni, gan uz tām sievietēm, kuras man ir bijušas līdzās –
sieviete var pildīt jebkuru uzdevumu un tikt ar to galā ne sliktāk kā
vīrietis. Un tas nav ne noniecinājums vīriešiem, ne arī kāds īpašs cildinājums sievietēm. Katram ir kas savs – ja sievietei kādā brīdī nav fiziskā spēka vai varbūt prasmes visu tvert racionāli un analītiski, tad
ir intuīcija, dzīves gudrība, vērīgums un pieredze. Tieši tāpēc Latvijas
sievietes jau salīdzinoši ilgu laiku ir spējušas būt pilnīgi līdzvērtīgās
pozīcijās. Un man ir patiess lepnums, ka Latvijā visas profesijas, tajā
skaitā valsts aizsardzības sektorā, ir pieejamas un atvērtas, un netiek
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radīti nekādi mākslīgi šķēršļi. Domāju, ka tas ir labs rādītājs – sievietes strādā atbildīgos posteņos, un sabiedrībā nav satraukuma, ka kaut
kas tieši dzimuma aspekta dēļ attiecīgajā nozarē nebūs funkcionēt
spējīgs.
Elizabete Vizgunova: Kādām, jūsuprāt, ir jābūt tām īpašībām, lai
kļūtu par līderi Latvijas drošības struktūrās?
Ilze Žilde: Tātad, ja runājam tieši sievišķo aspektu līdera lomā, tad
viena no galvenajām lietām ir empātija. Tā ir spēja iejusties otra cilvēka pozīcijā un saprast, kā otrs tajā konkrētajā brīdī jūtas, par ko viņš
pārdzīvo, ko sadzird un par ko dusmojas. Tas ir spēks, kas īpaši attiecas uz kolektīva vadīšanu vai cilvēku menedžmentu kā tādu. Armijā
šīs cilvēciskās attiecības un tas, vai tu kā vadītājs saproti, tieši kā funkcionē tev pakļautais kolektīvs, nosaka, cik veiksmīgi tu spēj pildīt uzdevumus kopumā, cik vienoti mēs esam noteikta mērķa sasniegšanā.
Empātija ļauj prognozēt iepriekš, salikt šo “spēles laukumu” atbilstoši,
lai uzdotais tiktu izpildīts pēc iespējas labāk. Otra lieta, ko gribu minēt, ir intuīcija un spēja prognozēt notikumus un lietas varbūt kādu
pussolīti uz priekšu un tad saprast, kā rīkoties attiecīgajā brīdī. Un trešā lieta, ko gribētu teikt, ir godīgums, ko nevar izdalīt pēc dzimuma.
Godīgums pāri visam, godīgums pret sevi, pret savām spējām, pret to,
ko tu dari, un pret cilvēkiem, kas tev ir apkārt, kas tev ir pakļauti, kas
ir tavi kolēģi vai vadība. Godīgums kā vadmotīvs.
Elizabete Vizgunova: Ko jūs ieteiktu jaunajai paaudzei, studentēm, meitenēm vēl skolā, kas varbūt skatās uz šo potenciālo militāro
karjeru?
Ilze Žilde: Mans ieteikums būtu nebaidīties. Nedomāt par stereotipiem. Nekoncentrēt uzmanību tur, kur to nav vērts darīt. Ir dažādi
cilvēki, dažādi viedokļi, bet militārā vide ir ļoti aizraujoša un interesanta profesija. Līdztekus izglītībai visa mūža garumā, kas neļauj iestigt kādā komforta un pašpietiekamības zonā, tā ir iespēja satikt ārkārtīgi daudzus interesantus cilvēkus no visas pasaules un iegūt arī
mūža draudzību, varbūt nekad pat vairāk nesatiekoties, bet zinot, ka
otrā pasaules malā dzīvo cilvēki, kas savu mūžu veltījuši savas valsts
aizsardzībai un drošībai. Protams, tās ir arī zināšanas, kas militārā
vidē ir jāpapildina visu laiku, jo šīs vides prasības nepārtraukti dina126

miski mainās. Ir brīži, kad ir ļoti grūti. Un, protams, ir vajadzīgs iekšējais spēks, lai balansētu starp ģimenes dzīvi, starp bērniem, starp
pienākumiem un savām vēlmēm. Tāpat kā arī daudzās citās profesijās,
kuras prasa laiku un prasa daudz pūļu, bet arī militārā vidē to var izdarīt. Tāpēc es gribētu iedrošinātu un teikt, ka te, militārajā vidē, arī
mums ir vieta.
Elizabete Vizgunova: Ir vēl viens jautājums, ko mēs uzdodam visām mūsu grāmatā intervējamajām personām. Cenšamies veidot izpratni, ko tas nozīmē cilvēkiem Latvijā. Sakiet, varbūt jums ir kāda
sava definīcija vārdam feminisms un vai esat feministe?
Ilze Žilde: Es domāju, ka nē, es neesmu feministe. Jo feminisms
manā apziņā saistās ar pārprasto un pārspīlēto un cenšanos dzimuma aspektu akcentēt varbūt pārāk, vispārākajās pakāpēs. Vēsturiski
nenoliedzami tas ir bijis dzinējspēks daudzām tagad pašsaprotamām
lietām. Bet es ļoti apzināti un organiski esmu norobežojusies no visa
pārspīlētā. Pēdējā laikā man tieši sievietes varbūt vairāk prasa: ko tu
tur vispār dari, kā tu tur izdzīvo, vai tevi kāds neapspiež? Tie ir jautājumi, par kuriem man patiesībā nemaz nav bijis laika domāt, tāpēc ka
šeit ir daudz darba, daudz jāmācās un daudz aktīvi jāstrādā. Tā kā feminisms, manuprāt, ir parādība, kura varbūt sabiedrībai ir vajadzīga,
lai vērstu uzmanību uz vienlīdzību, parādītu kādu netaisnību un cīnītos pret to, bet vienmēr ir ļoti, ļoti jāuzmanās, lai nepārkāptu robežas
un neiekristu galējībās. Balanss ir ļoti svarīgs jebkurā jautājumā. Tā kā
nē, es neuzskatu sevi par feministi, bet neesmu arī, manuprāt, tas, kas
varētu atbilst sievišķības stereotipam. Militārā vidē esmu sevi izskatījusi par līdzvērtīgu, nedomājot par piederību “vājākam” dzimumam
un nemeklējot attaisnojumus savai nevarēšanai, un arī visur esmu gājusi ar tādu pārliecību, ka es varu – un uzskatu, ka tieši tāpēc man varbūt daudz kas ir izdevies.
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Eiropas jostu aužot:
sievietes Latvijas prezidentūrā
ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē
VINETA KLEINBERGA1
2015. gada pirmajā pusē norisinājās Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē. Tā bija pirmā Latvijas prezidentūra ES Padomē kopš
iestāšanās ES 2004. gadā, un tās sagatavošana un īstenošana paģērēja no
valsts pārvaldes mērķtiecīgu plānošanu, cilvēkresursu mobilizāciju un
intensīvu darbu. Latvijai prezidentūra bija jauna pieredze un izvērtās
par sava veida Latvijas “pieaugšanas eksāmenu” ES. Pildot ES Padomes
vadītāja pienākumus, Latvija uzņēmās līdz tam nebijušu lomu: kļuva
par ES dalībvalsti, kas ne tikai piedalās, bet arī organizē un virza ES lēmumu pieņemšanu, meklē kompromisus un piedāvā risinājumus.
“Pieaugšanas eksāmens” tika nokārtots sekmīgi. Latvijas prezidentūra ir augstu novērtēta gan ES, gan starptautiskā līmenī. Latvija
tiek atzīta par “godīgu starpnieku” ES diskusijās un par profesionālu,
efektīvu, uz rezultātiem orientētu un labi organizētu prezidentūru.2
Tajā neapstrīdama loma ir bijusi Latvijas prezidentūras nodrošināšanā
1

2

Vineta Kleinberga ir Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes un Latvijas Ārpolitikas intitūta pētniece. No 2010. līdz 2015. gadam bija iesaistīta Latvijas prezidentūras
ES Padomē 2015. gadā sagatavošanā un prezidentūras norises nodrošināšanā, tostarp, esot
Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta direktora vietnieces amatā.
Skatīt, piemēram: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Ārlietu ministrija saņēmusi atzinīgus vārdus par veiksmīgo Latvijas prezidentūru ES Padomē no Vācijas, Lielbritānijas un
Ukrainas, 27.7.2015, https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/47463-arlietu-ministrija-sanemusi-atzinigus-vardus-par-veiksmigo-latvijas-prezidenturu-es-padome-no-vacijas-lielbritanijas-un-ukrainas; Ina Strazdiņa, “Brisele: Latvijas prezidentūra bija viena no veiksmīgākajām”, Latvijas Sabiedriskais Medijs, 29.6.2015; Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, EP deputātu
viedokļi par Latvijas prezidentūras panākumiem un Grieķijas krīzi, 7.7.2015, https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2015/julijs2015/press-releas-july-7-2.html.
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iesaistītajam personālam, kas savu darbu veica profesionāli, pašaizliedzīgi un skrupulozi, neskatoties uz pienākumu apjomu un neplānotiem
izaicinājumiem. Salīdzinoši īsā laikā Latvijas prezidentūrai izdevās panākt vienošanos par ES Stratēģisko investīciju fondu, datu aizsardzības
regulu un viesabonēšanas maksas atcelšanu ES, likt pamatus Eiropas
Enerģētikas savienībai, piešķirt finansiālo atbalstu Ukrainai pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas 2014. gadā un aktualizēt Austrumu partnerības nozīmi Eiropas drošības arhitektūrā. Latvijas diplomātiskās
un administratīvās spējas risināt krīzes situācijas, piemēram, reaģējot
uz teroraktiem žurnāla “Charlie Hebdo” redakcijā Parīzē vai kuģa ar
700 bēgļiem nogrimšanu Vidusjūrā, tiek īpaši uzslavēta.3
Lauvas tiesa atzinības par sekmīgo prezidentūru pienākas Latvijas sievietēm. Politiskajā līmenī Latvijas prezidentūru vadīja Ministru
prezidente Laimdota Straujuma, prezidentūras “atslēgas cilvēks” Briselē bija toreizējā Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ES vadītāja, ārkārtējā
un pilnvarotā vēstniece Ilze Juhansone,4 savukārt Rīgā par prezidentūras sagatavošanu atbildēja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta (LPESPS) direktore, bet vēlāk par Eiropas lietām atbildīgā valsts
sekretāra vietniece Ārlietu ministrijā Inga Skujiņa5 un LPESPS direktora
vietniece un pēcāk – direktore Kristīne Pommere.6 Kopumā valsts pārvaldē gandrīz 70 % no visa prezidentūras sagatavošanā un nodrošināšanā iesaistītā personāla bija sievietes.7 Dzimumu līdztiesības kontekstā šis ir neparasts fenomens, jo, lai arī horizontālā segregācija8 – augsts
3

4
5

6

7

8

Gerta Lezi, Steven Blockmans, “Latvia’s EU Presidency: Less is more” [Latvijas prezidentūra: mazāk ir
vairāk], CEPS, 3.7.2015, https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/07/Latvian_Presidency.pdf.
Raksta sagatavošanas brīdī – Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre.
Raksta sagatavošanas brīdī – Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vācijas
Federatīvajā Republikā.
Raksta sagatavošanas brīdī – Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības
un stratēģijas jautājumos, un Latvijas pārstāve ES Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijā.
Raksturojot prezidentūrā iesaistīto personālu valsts pārvaldē, šeit un tālāk tiks izmantoti
LPESPS apkopotie dati par prezidentūras personālu. Pēc LPESPS darbības beigām dati nodoti Ārlietu ministrijai.
Par dzimuma noteiktu horizontālo segregāciju sauc situāciju, kurā sievietes un vīrieši ir neproporcionāli nodarbināti atšķirīgos sektoros, industrijās un profesijās, kamēr par vertikālo
segregāciju dēvē dzimumu disproporciju varas pozīcijās, kas ietekmē statusu, pienākumus un
paaugstināšanas potenciālu. Avots: Smita Das and Aphichoke Kotikula, “Gender-Based Employment Segregation: Understanding Causes and Policy Interventions” [Dzimumā blastīta
segregācija darba tirgū: izprotot iemeslus un iespējamos politikas risinājumus], Jobs Working
Paper, No. 26, World Bank: 2019, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31510.
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sieviešu īpatsvars valsts pārvaldē – ir arī globāli novērota parādība,9 vertikālā segregācija – dzimumu disproporcija varas un vadošajās pozīcijās –
darbā ar ES jautājumiem Latvijas valsts pārvaldē nav tik izteikta. Tajā pašā
laikā, aplūkojot sieviešu nodarbinātību ministriju vadībā un Latvijas valsts
pārvaldē kopumā, vertikālās segregācijas jautājumi ir vienlīdz aktuāli,
Šis raksts veltīts Latvijas sieviešu vietas, lomas un motivācijas noskaidrošanai gan specifiski prezidentūrā, gan darbā ar ES jautājumiem
kopumā, tādējādi izgaismojot situāciju dzimumu līdztiesības jomā starp
Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Raksta pirmajā daļā tiek dots
ieskats prezidentūrā iesaistītā personāla statistikā dzimumu griezumā.
Raksta otrajā daļā tiek atspoguļota sieviešu motivācija strādāt ar ES jautājumiem, tostarp – prezidentūrā, balstoties uz autores veiktajām intervijām ar prezidentūras “atslēgas personām” valsts pārvaldē: I. Juhansoni,
I. Skujiņu un K. Pommeri. Raksta trešajā daļā sieviešu loma prezidentūrā tiek aplūkota kontekstā ar dzimumu līdzsvaru valsts pārvaldē. Lai arī
prezidentūrā iesaistīto sieviešu augstais īpatsvars ir novērtējams un šķietami liecina par dzimumu līdztiesības problemātikas neesamību Latvijas
valsts pārvaldē, tas atspoguļo globālo tendenci par sieviešu augsto īpatsvaru valsts pārvaldē kopumā. Attiecīgi jautājums izgaismo sistēmisku,
arī ar dzimumu līdztiesību saistītu problemātiku: Latvijā sievietes biežāk
nekā vīrieši izvēlas strādāt valsts pārvaldē, un sieviešu īpatsvars ir zemāks augstākajās varas pozīcijās. Pētījumi par dzimumu “plaisu” nodarbinātībā atzīst, ka sievietēm, proporcionāli strādājot zemākas produktivitātes darbos nekā vīriešiem, strādājot pusslodzes darbu, lai sabalansētu
darba un ģimenes dzīvi, kā arī baudot ierobežotas iespējas piekļūt vadošajām pozīcijām, tiek ietekmēta ne vien pašu sieviešu labklājība, bet arī
valsts ekonomiskā izaugsme.10 Lai mazinātu dzimumu “plaisu”, nepieciešama kompleksa pieeja, risinot jautājumu gan likumdošanas, gan izglītības sistēmas, gan sabiedrības vērtību līmenī.
9

10

ILO, “World Employment Social Outlook 2017: Trends for Women 2017” [Pasaules darba tirgus sociālais stāvoklis 2017. gadā. Tendences, kas raksturo sievietes darba tirgū], International Labour Office: Geneva, https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trendsfor-women2017/lang--en/index.htm.
WEF, “Global Gender Gap Report 2020” [Pasaules Ekonomiskā foruma ziņojums par globālo dzimuma līdzsvaru 2020. gadā], World Economic Forum: Geneva, https://www.weforum.
org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality.
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Jo zemāk varas hierarhijā, jo vairāk sieviešu
Prezidentūras galvenais uzdevums ir organizēt un vadīt ES dalībvalstis pārstāvošās institūcijas – ES Padomes darbu, nodrošinot ES likumdošanas procesa nepārtrauktību un sadarbību dalībvalstu starpā,
kā arī pārstāvot ES Padomi sarunās ar ES institūcijām. Praktiski tas
nozīmē, ka prezidentūra gan saturiski, gan praktiski koordinē darbu
10 ES Padomes konfigurācijās,11 piedalās trialogos ar Eiropas Komisiju
un Eiropas Parlamentu (EP), kā arī pārstāv ES EP debatēs un virknē
starptautisko organizāciju (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijā). Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā prezidentūras uzdevumos
vairs neietilpst Eiropadomes un ES Ārējo attiecību padomes vadīšana,
taču prezidentūrai ir nozīmīga loma šo formātu darba koordinācijā.
Piemēram, ES Augstais pārstāvis ārējās un drošības politikas jautājumos var lūgt prezidējošās valsts ārlietu ministru aizvietot to dažādās
augsta līmeņa sarunās. Prezidentūras darbs lielākoties norisinās Briselē, taču ievērojama daļa prezidentūras darba sanāksmju un konferenču notiek pašā prezidējošajā valstī. Latvijas prezidentūras laikā notika
1726 sanāksmes par ES politikām, tostarp 197 pasākumi notika Latvijā. Starp tiem bija arī Austrumu partnerības samits un 10 neformālās
ministru padomes.12
Politiskajā līmenī šos pienākumus, pārstāvot Latvijas prezidentūru
ES Padomē, veica Ministru prezidente Laimdota Straujuma un 13 nozaru ministri. No tiem trīs bija sievietes: ekonomikas ministre Dana
Reizniece-Ozola, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile un kultūras ministre Dace Melbārde (skat. 1. grafiku). Lai nodrošinātu prezidentūras pienākumu pilnvērtīgu izpildi, ar politiskām pilnvarām
tika apveltīta arī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda
Kalniņa-Lukaševica, piešķirot viņai de facto Eiropas lietu ministres
11

12

Vispārējās lietas, Ārlietas, Ekonomika un finanses, Tieslietas un iekšlietas, Nodarbinātība,
sociālā politika, veselība un patērētāju aizsardzība, Konkurētspēja, Transports, telekomunikācijas un enerģētika, Lauksaimniecība un zivsaimniecība, Vide, Izglītība, jaunatne un
kultūra.
LPESPS, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē rezultāti, 15.7.2015, https://
eu2015.lv/images/news/EU2015LV_rezultati_lv.pdf.
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lomu.13 Līdz ar to kopumā prezidentūras politiskajā vadībā bija piecas
sievietes,14 kas sastāda trešdaļu (33,3 %) no valsts izpildvaras līmeņa
amatpersonām.
1. grafiks. Sieviešu īpatsvars
ministriju vadības līmenī
Latvijas prezidentūras ES
Padomē laikā no 2015. gada
1 .janvāra līdz 30. jūnijam
(personu skaits).

11
6
3

Ministre

Valsts
sekretāre

Vadošā
amatpersona
ES jautājumos

Avots: LPESPS, Kas ir kas? Prezidentūras rokasgrāmata, 2015, https://eu2015.lv/images/contacts/
Who_Is_who_ jan2015.pdf.

Ministru prezidentu un ministrus prezidentūras nodrošināšanā atbalstīja Valsts kanceleja un ministriju augstākā līmeņa vadītāji
(valsts sekretāri un valsts sekretāru vietnieki), kā arī ministriju vidējā līmeņa darbinieki un administratīvais personāls. Ja aplūko sieviešu
un vīriešu attiecību ministriju augstākā līmeņa vadītāju vidū prezidentūras laikā, secināms, ka 6 no 13 valsts sekretāriem bija sievietes.
Valsts sekretāres pārstāv gan t. s. tradicionālās sieviešu darbības sfēras kā izglītība, labklājība un veselība, gan arī nozares, kas tradicionāli
bijušas vīriešu pārraudzībā, piemēram, gan iekšlietas, gan arī finanšu
un zemkopības sektorus. Sieviešu īpatsvars vadītāju vidū strauji palielinās, kad ir runa par ES jautājumu koordināciju: 11 no 13 ministriju
vadošajām amatpersonām ES jautājumos bija sievietes (skat. 1. attēlu).
13

14

Daudzās ES dalībvalstīs šāds postenis pastāv, jo tie ir ministri, kas pārstāv valsti horizontālos jautājumos ES Vispārējo lietu padomē. Latviju Vispārējo lietu padomē pārstāv ārlietu
ministrs, ņemot vērā valstī noteikto ES jautājumu koordinācijas kārtību. Taču ES lietu ministra jautājums aktualizējās prezidentūras kontekstā vairāku iemeslu dēļ: ārlietu ministra
saspringtā darba kārtība, kurā viņš vada ES Vispārējo lietu padomi, pārstāv Latviju ES Ārējo attiecību padomē, aizvieto ES Augsto pārstāvi ārējās un drošības politikas jautājumos un
pārstāv prezidentūru EP. Lai pārdalītu funkcijas, prezidentūras pārstāvība EP, kā arī attīstības sadarbības un tirdzniecības politikas jautājumi tika uzticēti ĀM Parlamentārajai sekretārei, vienlaikus neveidojot tam atsevišķu administratīvo aparātu.
Papildus jāmin, ka Latvijas prezidentūru parlamentārā līmenī pārstāvēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, taču rakstā netiks detalizētāk apskatīta prezidentūras parlamentārā
dimensija, jo likumdevēja loma prezidentūras sagatavošanā un norisē ir ierobežota. Tāpat
netiks izvērsti Valsts prezidenta pienākumi, jo viņa funkcija prezidentūrā bija reprezentatīva (piemēram, uzņemot Rīgā Austrumu partnerības samita dalībniekus).
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Tikai aizsardzības un zemkopības nozarēs ES jautājumus, tostarp prezidentūras sagatavošanu, koordinēja vīrieši. Valsts kancelejā prezidentūras vadība un koordinācija bija pilnībā sieviešu rokās.
Valsts pārvaldes vidējā līmenī Latvijas prezidentūras sagatavošanā
un īstenošanā tieši bija iesaistīti 1140 valsts pārvaldes darbinieki.15 No
tiem 230 darbinieki vadīja prezidentūras darba grupas,16 230 darbinieki darbojās kā to vietnieki, 550 darbinieki bija nozares eksperti, bet
90 darbinieki koordinēja prezidentūras darbu ministrijās un to padotības iestādēs. 40 darbinieki nodrošināja prezidentūras komunikāciju. Papildus šim personālam 2012. gadā tika izveidots LPESPS, kas
centralizēti koordinēja prezidentūras sagatavošanu, tostarp apzināja
nepieciešamo personālu un organizēja tā apmācību, veica valsts iepirkumus prezidentūras vajadzībām, nodrošināja pasākumu loģistiku un sagatavoja prezidentūras kultūras programu. Sekretariātā līdz
2015. gada vidum bija nodarbināti 85 cilvēki. Prezidentūras norisi atbalstīja 107 praktikantu programmas dalībnieki.
Lielākā daļa – 68,9 % no visiem prezidentūrā iesaistītajiem Latvijas
valsts pārvaldes vidējā līmeņa darbiniekiem bija sievietes. To īpatsvars
atšķīrās nozaru griezumā: zemākais sieviešu īpatsvars bija Aizsardzības (48,28 %) un Satiksmes ministrijās (50 %), bet augstākais – Izglītības un zinātnes (87,1 %), Labklājības (84,52 %), Kultūras (80,65 %) un
Veselības (79,22 %) ministrijās (skat. 2. grafiku). LPESPS nodarbināto vidū sieviešu īpatsvars sastādīja 80–90 % atkarībā no perioda, kad
sieviešu un vīriešu attiecība tiek analizēta, jo sekretariāta darbinieku
skaits mainījās no sākotnēji 10 darbiniekiem 2012. gadā līdz 73 darbiniekiem 2014. gada nogalē.
15

16

Ieskaitīti visi darbinieki, kuri atbilst minētajiem amata pienākumiem un kuriem tika organizētas prezidentūras mācības: ministriju un to padotības iestāžu, Valsts kancelejas, Saeimas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Pašvaldību savienības un UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas darbinieki.
Par “darba grupu” tika noteiktas formālās un neformālās sanāksmes, kā arī citas aktivitātes un sadarbības formas, kas saistītas ar prezidentūras mērķu īstenošanu. Avots: Ministru
kabinets, Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras
ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā sagatavošanā un
norisē (Ministru kabineta noteikumi Nr.589), 13.8.2013, https://likumi.lv/ta/id/259346-noteikumi-par-papildu-atlidzibas-noteiksanu-amatpersonam-darbiniekiem-kuras-ir-iesaistitas-latvijas-prezidenturas-eiropas-savienibas-padome-2015gada-sagatavosana-un-norise.
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2. grafiks. Prezidentūrā nodarbināto sieviešu īpatsvars ministrijās
(procentos).
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Avots: Turpat.

Jāatzīmē, ka daļa no prezidentūrā iesaistītajiem valsts pārvaldes
darbiniekiem bija nodarbināti ministrijās un to padotības iestādēs
Rīgā, taču daļa nodarbināto pārstāvēja prezidentūru Briselē, strādājot
Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES. Dzimumu līdzsvars pārstāvniecībā atspoguļo kopējo proporciju valsts pārvaldē: pārstāvniecībā prezidentūras laikā strādāja 107 sievietes (69 %) un 48 vīrieši (31 %). Sieviešu
īpatsvars bija augstāks visu ES Padomes formātu sagatavošanas komandās,17 izņemot mežsaimniecības, lauksaimniecības un zivsaimniecības
nozari (skat. 3. grafiku). Īpaši daudz sieviešu pārstāvēja prezidentūru
ekonomikas un finanšu, ES paplašināšanās un attīstības politikas, pētniecības, izglītības, jaunatnes un kultūras sfērās. Sieviešu proporcionāli
mazāk bija pārstāvniecības četru cilvēku vadības komandā: pārstāvniecības vadītāja un Pastāvīgo pārstāvju komitejas II (COREPERII) vēstniece Ilze Juhansone un Pārstāvniecības vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos Edīte Medne pārstāvēja pusi vadības.
17

Prezidentūras laikā Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES tika izveidotas nodaļas, kas atbilda ES Ministru padomju sagatavošanas formātiem un iekļāva darbiniekus, kuri pārstāvēja
prezidentūru attiecīgās padomes darba grupās. Papildus bija nodaļas, kas atbalstīja pārstāvniecības vadību – COREPERI, COREPERII un Politikas un drošības komitejas vēstniekus,
kā arī organizēja pārstāvniecības administratīvo darbu.
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3. grafiks. Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā nodarbināto sieviešu un
vīriešu attiecība (personu skaits).
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Sieviešu īpatsvars valsts pārvaldē atšķīrās ne vien no nozares, bet arī
atkarībā no to amata pienākumiem, ko tās prezidentūras laikā uzņēmās:
bija ES Padomes darba grupu vadītājas vai to vietnieces, nozares ekspertes, prezidentūras koordinatores vai komunikācijas speciālistes. Procentuāli nedaudz mazāk nekā kopumā (65,3 %) sieviešu vadīja darba grupas,
savukārt daudz lielāka loma sievietēm bija kā prezidentūras koordinatorēm (79,8 %) un komunikācijas speciālistēm (76,9 %) (skat. 4. grafiku).
4. grafiks. Prezidentūrā nodarbināto sieviešu īpatsvars atkarībā no
amata pienākumiem (procentos).
Prezidentūras koordinatore
Komunikācijas speciāliste
Nozares eksperte
Darba grupas vadītāja vietniece
Darba grupas vadītāja
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %
Avots: Turpat.
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Rezumējot nodaļā minēto, secināms, ka prezidentūrā iesaistīto sieviešu īpatsvars ir augsts vidējā valsts pārvaldes līmenī, bet samazinās
augstākajos varas hierarhijas līmeņos. Latvija ir īpaša ar to, ka Latvijas
Ministru prezidente prezidentūras laikā bija sieviete, taču pārējos vadības līmeņos jaušama disproporcija: ministru vidū tikai trešdaļa bija
sievietes, kamēr valsts sekretāru vidū sieviešu bija apmēram puse. Tas
lielā mērā sasaucas ar globālo tendenci par sieviešu un vīriešu iespējām politiskajā pārstāvībā: Pasaules Ekonomikas foruma ziņojumā par
globālo dzimumu “plaisu” tiek atzīts, ka tieši sieviešu politiskās pārstāvības nodrošināšanā progress ir visnepietiekamākais.18 Taču Latvijā
apgriezta sieviešu un vīriešu līdzsvara proporcija ir novērojama darbā
ar ES jautājumiem un to koordināciju. ES jautājumu vadības līmenī
85 %, bet koordinatoru līmenī – 80 % no prezidentūrā iesaistītajiem
valsts pārvaldes darbiniekiem bija sievietes, kas apliecina, ka darbā ar
ES jautājumiem pastāv labvēlīgāki apstākļi sievietēm izvirzīties vadošajās pozīcijās.

Ar Eiropu sirdī un spēcīgu komandu azotē
Latvijā sieviešu augstais īpatsvars valsts pārvaldē daudziem nebūs pārsteigums. Taču, kā atzīmē Inga Skujiņa, Latvijas ārvalstu sadarbības
partneru vidū sieviešu dominance valsts pārvaldē tiek pamanīta. Piemēram, prezidentūras sagatavošanas posmā sadarbības partneri Briselē dažkārt labsirdīgi vilkuši Latvijas prezidentūras komandu uz zoba,
sakot “redz, tā Latvijas prezidentūra brunčos nāk”.19 Kas motivē Latvijas sievietes strādāt valsts pārvaldē? Kāpēc sievietes vairāk nekā vīrieši
izvēlas strādāt administratīvajā sektorā? Stabils atalgojums un sociālās
garantijas ir viens no faktoriem, kas mudina sievietes izvēlēties darbu
valsts pārvaldē, jo “sievietēm sociālā aizsardzība un paredzama darba
struktūra ir svarīgi faktori, jo ir būtiski arī paralēli īstenot rūpes par ģimeni, tuviniekiem”, tā intervijā raksta autorei uzsver Kristīne Pommere.
18
19

“Global Gender Gap Report 2020”, op. cit.
Šajā rakstā ir izmantoti citāti no intervijām raksta autorei. Intervijas atšifrējumu skatīt esejas pielikumā.
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Pētījumi atzīst, ka sievietes proporcionāli daudz vairāk nekā vīrieši veic
t. s. neapmaksāto darbu, kas ietver rūpes par bērniem, ģimeni, senioriem un paņem daudz laika, kā rezultātā sievietēm ir ierobežotas iespējas strādāt nenormēta darba laika darbu, piemēram, privātajā sektorā.20
Līdz ar to sievietes ir daudz vairāk tendētas izvēlēties darbavietu, kas
pieļauj īslaicīgu elastību bērna piedzimšanas gadījumā, pusslodzes darbu, viegli aizvietojamu darbu, kā arī darbu, kas uz darba līguma pamata
nodrošina apmaksātu atvaļinājumu, veselības vai sociālo apdrošināšanu, pat ja darbs ir mazāk apmaksāts.21
Taču stabilitāte nav vienīgais faktors, kas motivē sievietes strādāt
valsts pārvaldē, it īpaši, kad runa ir par sarežģītajiem un laikietilpīgajiem ES jautājumiem. Urzula fon der Leiena, vēl būdama Vācijas aizsardzības ministre, apgalvo, ka nekad nav sev uzdevusi jautājumu,
kāpēc strādā ārlietu un drošības politikas sfērā, un vēl jo mazāk – kāpēc dara to kā sieviete.22 Viņas galvenā motivācija ir bijusi iesaistīties
jautājumos, kas “tuvi sirdij” un kur “var panākt pārmaiņas”.23 Līdzīgi
kā Urzula fon der Leiena, kura norāda, ka Eiropa ir viņas “sirdslieta”,
arī autores intervētās sievietes atzīst, ka tieši ES ar savām vērtībām,
daudzšķautņainību un viedokļu dažādību ES dalībvalstu starpā ir galvenais motivators darbam ar ES jautājumiem. Ilze Juhansone uzsver
ES vērtību sistēmas nozīmību viņai “kā paaudzei, kas savus skolas gadus pavadīja Padomju Savienībā”. Viņasprāt, “būt daļai no šī procesa,
šī iespēja ietekmēt, beidzot piedalīties lēmumu gan pieņemšanā, gan
dizainēšanā – tā ir fantastiska un profesionāla iespēja”, vienlaikus ar
iespēju ikdienas darbā satikt profesionālus, pieredzējušus un erudītus
cilvēkus. Inga Skujiņa atzīmē, ka “Eiropa, Eiropas Savienība ir vienīgais īstais risinājums šodien Latvijai – vieta, kur būt, kur strādāt, kur
meklēt savus domubiedrus”. Kristīne Pommere uzsver dinamiku un
ES jautājumu plašo tvērumu, ar to domājot šo jautājumu daudzšķautņainību un plašos kontaktus. Svarīgs ir darbs ar ES partneriem, kas
20
21
22

23
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U. Fon der Leyen, “Not Better, Not Stronger – but Different!” [Ne labākas, ne stiprākas – bet
dažādas!], in: FeMale Diplomacy. Women in Foreign Policy, ed. by E. Motschmann, (Freiburg
im Breisgau: Verlag Herder GmbH, 2018), 39–44.
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veicina dažādību un plašāku skatījumu uz lietām, kā arī dod iespēja
aktualizēt Latvijai nozīmīgus jautājumus. “Tā ir atgriezeniskā saite
starp lokāliem jautājumiem un Eiropas līmeņa izaicinājumiem [kas
motivē strādāt ES sfērā]”, rezumē Kristīne Pommere.
Taču pētījumi parāda, ka sieviešu izvēli strādāt noteiktā sfērā ietekmē arī sabiedrībā pastāvošās sociālās normas un tradīcijas: ir darbavietas, kurās sievietēm ir grūtāk iekļauties, nevis tāpēc, ka viņām
trūkst zināšanu vai prasmju, bet tāpēc, ka darba kultūra darbavietā
stereotipizē vīriešu sociālo lomu.24 Pateicoties ES politiskajam uzsvaram uz iekļaušanu, tostarp, attiecībā uz dzimumu līdztiesību, darbs
ar ES jautājumiem varētu būt mazāk stigmatizēts. Patiesi, raksturojot savu darbu Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanā un
nodrošināšanā, visas intervētās sievietes atzīst, ka gan tajā, gan savā
ikdienas darbā ir novērtētas kā profesionāles un procesā nav saskārušās ar atšķirīgu attieksmi vai diskrimināciju dzimuma dēļ. Inga Skujiņa norāda, ka līdzvērtīga attieksme pret sievietēm ir pašsaprotama
un “nevienu brīdi prezidentūrā vai sagatavojot prezidentūru neesmu
par to domājusi”. Ilze Juhansone un Kristīne Pommere atzīst, ka ir iespējamas situācijas, kad no pretējās puses jūtama piesardzība vai nu
dzimuma, vai vecuma dēļ, ar to domājot, ka Latvijas valsts pārvaldē
strādā daudz gados jaunu cilvēku, vai abiem. Taču “neesmu izjutusi
šādas problēmas”, atzīmē Kristīne Pommere. Savukārt Ilze Juhansone
uzsver, ka “tas, ko es vienmēr esmu sajutusi, ir tas, ka novērtēta mana
profesionālā varēšana, un man ir pietiekami ātri izdevies pārliecināt,
ka ar mani ir jārēķinās tāpēc, ka es to zinu, es to varu un es to daru
no visas sirds”. Tajā pašā laikā intervētās sievietes atzīst, ka pastāv stereotipi par to, kā sievietes un vīrieši pilda uzticētos pienākumus, piemēram, ka sievietes ir “žiperīgākas, izdarīgākas un ātrāk noorganizēs
un atrisinās vienu vai otru jautājumu” vai “pieiet [risināmajiem jautājumiem] skrupulozāk, pievērš uzmanību sīkumiem, un daudzas lietas
ES arī prasa tādu skrupulozu pieeju”. Taču šiem stereotipiem nav korelācijas ar rezultātiem, jo vienlīdz veiksmīgi ES jautājumos darbojas
gan valstis ar augstu, gan ar zemu sieviešu īpatsvaru valsts pārvaldē.
24
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Pētījumi atzīst, ka sadarbība, mijiedarbība, pozitīva atmosfēra darba vietā un ētiska uzvedība ir nozīmīgi faktori, kas veicina sieviešu iekļaušanos darba tirgū un noteiktās profesijās.25 Intervētajām sievietēm
darbs komandā bija nozīmīgs faktors prezidentūras sagatavošanā un
norisē. Visās intervijās tika augstu novērtēta politiķu un valsts pārvaldē strādājošo gatavība sadarboties, pozitīvā mijiedarbība un atbildības sajūta, pildot prezidentūras pienākumus. Nosaucot trīs lietas,
ar ko piecus gadus pēc prezidentūras asociējas Latvijas prezidentūra,
Ilze Juhansone kā vienu no tām min komandas un pleca sajūtu, atzīmējot, ka “tik vienoti kā tajā brīdī – gan Latvijas politiskā vide, gan
ierēdniecība – nav bijuši pēc tam”. Inga Skujiņa uzsver visu prezidentūrā iesaistīto cilvēku augsto atbildības sajūtu, tostarp norādot, ka bija
“ārkārtīgi liela atbildība mūsu politiķos, jo sadarbība ar Saeimu un
valdību bija izcila, un es dažkārt esmu par to iedomājusies arī tagad –
jau piecus gadus pēc prezidentūras”. Ilze Juhansone novērtē politiķu
spēju mobilizēties, ņemot vērā, ka tikai dažus mēnešus pirms prezidentūras Latvijā notika Saeimas vēlēšanas un tika izveidota jauna
valdība
Prezidentūrā iesaistītie cilvēki, profesionalitāte un darbs komandā
tiek norādīti arī kā galvenā prezidentūras veiksmes atslēga. K. Pommere novērtē savstarpējo solidaritāti, darbojoties komandā, vienlaikus katram pašam apzinoties savu vietu, lomu un atbildību, “negaidot atbalstu no malas”. Kristīne Pommere atzīst, ka “vadītājs nekad
nespēs procesu nodrošināt sekmīgi, ja viņam nebūs komandas”, līdz
ar to liela daļa atzinības par veiksmīgo prezidentūru tiek veltīta
LPESPS komandai, “kas bija spēcīga un kas spēja ikvienus izaicinājumus un satricinājumus absorbēt un ļoti operatīvi un kvalitatīvi risināt”. Arī Ilze Juhansone par savu lielāko nopelnu atzīst to, ka “relatīvi
īsā laikā man izdevās izveidot [Latvijas pastāvīgās] pārstāvniecības
[ES] komandu, kur ikviens sajutās, ka viņš ir daļa no šīs komandas
un ka tieši no viņa darba – vienalga, vai tas būtu šoferis vai jaunākais
lietvedis, vai pats nozīmīgākais eksperts kādā darba grupā – tieši no
viņa darba ir atkarīgs prezidentūras rezultāts”. “Es varēju paļauties uz
25
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katru savas komandas locekli, un tas bija viens no veiksmes stāstiem
un arī viens no priekšnoteikumiem panākumiem”, uzsver Ilze Juhansone. Savukārt Inga Skujiņa par savu spēcīgāko trumpi min “spēj[u]
tālredzīgi plānot lietas, strukturēt, sakārtot un precīzi izdomāt, kā
soli pa solim, bez apkārtceļiem nonākt līdz gala rezultātam”. Taču arī
tajā ir svarīgi saglabāt cilvēcīgumu un atbalstīt komandu – “strādāt ar
kolēģiem tā, lai viņi arī gribētu strādāt, iedrošināt, motivēt un noskaņot pozitīvi”.
Apkopojot iepriekš minēto, secināms, ka valsts pārvaldes vadošajos amatos esošajām sievietēm prezidentūras laikā ES vērtību sistēma, ES jautājumu dinamika un daudzškautņainība, iespēja celt un
parādīt savu profesionalitāti, kā arī darbs komandā ir bijuši galvenie
motivējošie faktori darbā ar ES jautājumiem. Tas atspoguļo kopumā
dzimumu līdztiesībai labvēlīgo situāciju Latvijā,26 kurā sieviešu nodarbinātības līmenis ir augsts (75 %), un izšķiroša loma tajā ir profesionalitātei. Intervētās sievietes atzīst, ka dzimumu dimensijai nedz
ikdienas darbā, nedz prezidentūrā nav bijusi nozīmīga loma. Risinot
prezidentūras jautājumus, kā arī izaicinājumus, ar kuriem sastopas ES
mūsdienās (piemēram, COVID-19, Lielbritānijas izstāšanās no ES, klimata pārmaiņas, migrācija, populisms), galvenais apsvērums ir profesionalitāte. Kā atzīst Ilze Juhansone: “Es nevarēšu nosaukt nevienu
no šīm jomām, kur, esot sievietei vai vīrietim, tev ir kādas priekšrocības labākam risinājumam”. Daudz nozīmīgāka lēmumu pieņemšanas procesā ir viedokļu dažādība, un tajā ir svarīgs ne vien dzimumu,
bet arī vecuma un etniskās pārstāvības līdzsvars. Pēc Ingas Skujiņas
domām “nedz sievietes, nedz vīrieši nav īpašāki viens par otru savā
pasaules uztverē, domāšanā vai profesionālajā dzīvē”. Taču tas, kur
sievietēm Latvijā ir nepieciešams valsts atbalsts, ir darba un ģimenes
dzīves sabalansētībā, it īpaši situācijās, kad ģimenē aug mazi bērni, jo
“sabiedrībā kopumā vēl ir daudz stereotipu un aizspriedumu”. Ir svarīgi, lai sabiedrība dotu iespējas sievietei darboties profesionāli, tāpēc
26
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Inga Skujiņa aicina “normatīvajos aktos nostiprināt, piemēram, iespēju par elastīgu darba laiku”, lai sieviete varētu apvienot pienākumus
darbā un ģimenē. Ja atbalsts sievietei ģimenes pienākumos caurstrāvotu Latvijas likumdošanu, tas ar laiku nostiprinātos arī sabiedrības
domāšanā.

Mazais spogulis lielajai valsts pārvaldei
Neskatoties uz intervēto sieviešu kopumā pozitīvo novērtējumu attiecībā uz savu pieredzi darbā prezidentūrā, prezidentūra izgaismo divus
ar dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus Latvijā. Pirmkārt, sieviešu īpatsvars prezidentūrā atspoguļo kopumā augsto sieviešu īpatsvaru
valsts pārvaldē. Otrkārt, sieviešu īpatsvars samazinās varas augstākajās pozīcijās. Kā norādīja Inga Skujiņa, prezidentūrā “mēs bijām tāds
sava veida mazais spogulis lielajai valsts pārvaldei”.
Patiesi, statistika liecina, ka Latvijā sievietes biežāk nekā vīrieši
rod darba iespējas publiskajā sektorā. Latvijā 38,1 % no sievietēm strādā publiskajā sektorā, kamēr vīriešu starpā darbs tajā ir uz pusi mazāk populārs – publiskajā sektorā strādā 19,8 % no Latvijas vīriešiem.27
Līdz ar to nav pārsteigums, ka arī prezidentūrā nodarbināto sieviešu
bija divreiz vairāk nekā vīriešu. To atzīst arī Inga Skujiņa un Kristīne Pommere, norādot, ka prezidentūrā nodarbināto sieviešu īpatsvars
ir “likumsakarība, nevis nejaušība”, jo “prezidentūru gan saturiski,
gan praktiski nodrošināja vidējā ranga valsts pārvaldes darbinieki”,
kas vairākumā ir sievietes. Komentējot sieviešu augsto īpatsvaru ES
jautājumu vadībā un koordinācijā, Ilze Juhansone norāda, ka vēsturiski tā ir izveidojies, ka ar ES jautājumiem ekspertu līmenī Latvijā gan
nozaru ministrijās, gan Ārlietu ministrijā vairāk strādā sievietes. Taču
pēc Ilzes Juhansones domām “tā nav nekāda apzināta politika; tur drīzāk ir jāmeklē psiholoģiski vai citi iemesli”. Piemēram, ES jautājumi ir
specifiski un prasa daudz koordinācijas darba ar nozaru ministrijām,
27
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tāpēc vismaz Ārlietu ministrijā vīrieši varētu vairāk izvēlēties strādāt
klasiskās diplomātijas jomā. Šādas hipotēzes apstiprinājumam būtu
nepieciešami padziļināti pētījumi, taču pētījumi par kultūrvēsturiski
noteiktajām sieviešu un vīriešu lomām sabiedrībā apliecina, ka tie ietekmē inivīdu izvēli attiecībā uz izglītību, kas vēlāk nosaka indivīdu
profesionālo izvēli. Piemēram, sievietes, kuras ieguvušas izglītību matemātikā vai bioloģijā, būs gatavas strādāt arī skolā, kamēr vīriešiem
darbs skolā saistīsies ar sieviešu nodarbošanos, kam ir zems statuss
sabiedrībā.28 Līdz ar to statusam un priekšstatiem, kas prevalē ģimenē,
izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā par sieviešu un vīriešu lomu
attiecīgā nozarē vai profesijā, var būt ietekme uz vēlāko dzimumu segregāciju darba tirgū.
Daudz sistēmiskāka ir problemātika, kas saistīta ar sieviešu pārstāvību varas hierarhijas augstākajos līmeņos. Neskatoties uz sasniegto progresu, Latvijā joprojām proporcionāli vairāk vīriešu nekā sieviešu atrodas
augstākajās varas pozīcijās. ES dzimumu līdztiesības indekss29 piešķir
Latvijai 44,1 punktu no 100 par sieviešu un vīriešu līdztiesību varas pozīcijās, ievietojot Latviju 16. vietā ES un īpaši akcentējot lēno progresu
attiecībā uz politisko varu.30 Ziņojumā par ES dzimumu līdztiesības indeksu uzsvērts, ka Latvijā “ministru amatus ieņemošo sieviešu īpatsvars
ir 24 % un nav mainījies kopš 2005. gada”. Globālajā dzimumu “plaisas”
indeksā sieviešu politisko iespēju ziņā Latvija ir ievietota 28. vietā pasaulē, piešķirot Latvijai 0,355 punktus skalā no 0 līdz 1 (pilnīga sieviešu
un vīriešu paritāte) un vērtējot gan sieviešu skaitu parlamentā un valdībā, gan premjerministra amatā.31 Prezidentūras ministru attiecība
apstiprina sieviešu politiskās pārstāvības tendenci: tikai trīs no prezidentūrā iesaistītajiem 13 nozaru ministriem bija sievietes, un divas no
28
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tām pārstāvēja t. s. klasiskās sieviešu atbildībā esošās nozares – izglītību
un kultūru. Ministriju administratīvajā vadībā situācija ir labvēlīgāka,
jo sieviešu īpatsvars valsts sekretāru vidū prezidentūras laikā sasniedza
gandrīz pusi (46 %), tostarp sievietes pārstāvēja arī iekšlietu un finanšu
sektorus. Tas atspoguļo Globālā dzimumu “plaisas” indeksa secinājumus, ka Latvijā sieviešu īpatsvars valsts augstāko amatpersonu vidū ir
augsts (44,9 %).32 Taču sieviešu un vīriešu attiecība vēl būtiskāk izmainās, kad ir runa par ES jautājumu vadību ministrijās. Prezidentūras laikā 85 % no atbildīgajām amatpersonām par ES jautājumiem ministrijās
bija sievietes. Sieviešu augstais īpatsvars ES jautājumu administratīvajā
vadībā līdztekus politiskajai vadībai prezidentūras laikā ĀM parlamentārās sekretāres personā un augstajam sieviešu īpatsvaram prezidentūras koordinatoru vidū vidējā līmeņa darbiniekos (80 %) apliecina, ka
Latvijā ES jautājumu vadība un koordinācija ir sieviešu rokās.
Šāda tendence pati par sevi ir apsveicama un apliecina Latvijas sieviešu profesionalitāti, strādājot ar sarežģītiem, daudžķautņainiem un
laikietilpīgiem ES jautājumiem. Tā arī pierāda, ka ES jautājumu jomā
sievietēm ir lielāka iespēja nokļūt vadošo amatpersonu amatos nekā
valsts pārvaldē kopumā. Tajā pašā laikā sieviešu salīdzinoši zemākā piekļuve varas pozīcijām valsts pārvaldē kopumā nozīmē, ka sievietes mazāk nekā vīrieši atrodas pozīcijās, kur tām ir iespēja ietekmēt lēmumus,
tostarp ES jautājumos, un saņemt augstāku atalgojumu. Piemēram, prezidentūras laikā amatpersonas statuss ietekmēja arī piemaksas apmēru par papildu darbu. Augstākā līmeņa vadītājiem bija atļauts noteikt
piemaksu līdz 30 % apmērā no tai noteiktās mēnešalgas,33 taču, ņemot
vērā to, ka mēnešalgas dažāda līmeņa vadītājiem atšķiras, arī noteiktās
piemaksas apmērs valsts sekretāriem un atbildīgajām amatpersonām ES
jautājumos varēja atšķirties. Jāatzīmē, ka arī valsts pārvaldes vidējā līmenī atšķīrās darbinieku ieguvumi atkarībā no to amata pienākumiem,
t. i., noteikti amata pienākumi nozīmēja arī attiecīgajai lomai paredzētu
mācību programmu, kā arī atalgojumu. Piemēram, prezidentūras laikā
darba grupas vadītājam atkarībā no darba intensitātes pienācās 382,75
32
33

“Global Gender Gap Report 2020”, op. cit., 217.
Ministru kabinets, op. cit.
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līdz 574,84 eiro mēnesī liela piemaksa pie pamatalgas, savukārt prezidentūras koordinatoram un komunikācijas speciālistam maksimālais
piemaksas apmērs bija 345,76 eiro mēnesī (skat. 1. tabulu).
1. tabula. Piemaksa prezidentūrā iesaistītajam personālam par papildu
pienākumu veikšanu no 2015. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
Nr.
p.k.

Piemaksa euro mēnesī
Amats

pamatintensitāte

vidēja
intensitāte

augsta
intensitāte

1.

Darba grupas vadītājs

382,75

479,51

574,84

2.

Darba grupas vadītāja vietnieks

330,11

411,21

493,74

3.

Eksperts nozares jautājumos

277,46

345,76

414,06

4.

Eiropas Savienības jautājumu
koordinators

līdz 345,76

5.

Nozares speciālists komunikācijas
jautājumos

līdz 345,76

Avots: Ministru kabinets, Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem),
kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā sagatavošanā un
norisē (Ministru kabineta noteikumi Nr.589), 13.8.2013, https://likumi.lv/ta/id/259346-noteikumipar-papildu-atlidzibas-noteiksanu-amatpersonam-darbiniekiem-kuras-ir-iesaistitas-latvijasprezidenturas-eiropas-savienibas-padome-2015gada-sagatavosana-un-norise.

Ņemot vērā, ka dominējošā vairākumā prezidentūras koordinatores un komunikācijas speciālistes bija sievietes, viņas saņēma arī salīdzinoši zemāku piemaksu pie pamatalgas. Taisnības labad gan jāmin, ka sieviešu īpatsvars bija gana augsts arī citās amata pienākumu
kategorijās, līdz ar to skaitliski liels daudzums sieviešu saņēma arī
salīdzinoši augstākās piemaksas. Taču atšķirīga darba samaksa sievietēm un vīriešiem tiek uzskatīta par vienu no globāli risināmiem
jautājumiem. ES dati liecina, ka 2018. gadā sievietes vidēji ES saņēma par 14,8 % zemāku stundas atalgojumu nekā vīrieši.34 Latvijā šī
atšķirība bija 14,1 %. Atšķirības atalgojuma līmenī veicina gan segregācija darba tirgū (sievietes strādā zemāk apmaksātos sektoros),
34

European Commission, Gender pay gap statistics [Atšķirības atalgojumā pēc dzimuma],
February 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_
gap_statistics.
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gan nepieciešamība sabalansēt darba un privāto dzīvi (sievietes pavada vairāk laika, veicot neapmaksātu darbu, kas ietekmē to karjeras izvēli), gan sieviešu pārstāvība vadošajos amatos (sievietes tajos ir
proporcionāli mazāk), gan apzināta diskriminācija (sievietes saņem
zemāku atalgojumu par līdzvērtīgu darbu).35

Secinājumi
Neskatoties uz tobrīd jau vienpadsmit Latvijas dalības gadiem ES,
prezidentūra ES Padomē Latvijai bija milzu izaicinājums un pārbaudījums. Latvijas politiķi un valsts pārvalde to izturēja godam, profesionāli un atbildīgi pildot prezidentūras pienākumus un kalpojot par
“godīgu starpnieku” starpvalstu un starpinstitucionālajās diskusijās.
Neatsverama loma prezidentūras sagatavošanā un sekmīgā norisē bija
Latvijas sievietēm, kuras veidoja divas trešdaļas no Latvijas prezidentūras komandas.
Sieviešu augstais īpatsvars Latvijas prezidentūrā nav izņēmums,
bet gan likumsakarība, jo atspoguļo sieviešu īpatsvaru Latvijas valsts
pārvaldē kopumā. Ņemot vērā to, ka prezidentūru sagatavoja un nodrošināja vidējā līmeņa valsts pārvaldes darbinieki, kas vairākumā ir
sievietes, loģiska ir arī sieviešu augstā pārstāvība Latvijas prezidentūrā. Lai atklātu sieviešu motivāciju strādāt valsts pārvaldē, it īpaši
ar sarežģītajiem un laikietilpīgajiem ES jautājumiem, būtu nepieciešami papildu pētījumi. Taču rakstā intervētās sievietes atklāj, ka tā
ir ne tik daudz saistīta ar stabilitāti un sociālo nodrošinājumu, bet
gan ar ES jautājumu dinamiku, daudzpusību, komandas darbu, sadarbību ar ES partneriem un iespēju profesionāli sevi pierādīt un
pilnveidoties. Dzimumu dimensijai intervēto sieviešu skatījumā prezidentūrā un valsts pārvaldē kopumā nav bijusi nozīmīga loma, jo
profesionalitāte, nevis dzimums ir bijis noteicošais faktors padarītā
vērtēšanā.
35

European Commission, “The gender pay gap situation in the EU” [Situācija, kas saistīta ar atšķirīgu atalgojumu sievietēm un vīriešiem ES], https://ec.europa.eu/info/policies/
justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-paygap-situation-eu_en.
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Tajā pašā laikā, lai arī netieši, sieviešu augstais īpatsvars prezidentūrā izgaismo divus ar dzimumu līdztiesību saistītus jautājumus Latvijā. Pirmkārt, to, ka sievietes vairāk nekā vīrieši izvēlas strādāt valsts
pārvaldē, tādējādi apstiprinot horizontālu segregāciju. Otrkārt, to, ka
sieviešu īpatsvars samazinās varas augstākajās pozīcijās, kas apliecina vertikālu segregāciju. Kamēr pirmais jautājums ir vairāk saistīts ar
personīgu motivāciju un izvēli, izvērtējot ieguvumus un riskus darbā
valsts pārvaldē, taču varētu būt saistīts ar kultūrvēsturiskiem Latvijas sabiedrībā pastāvošiem apsvērumiem par dzimumu lomām, otrais
atspoguļo sistēmisku problēmu. Sievietēm, pat ja viņas vēlas strādāt
valsts pārvaldē un valsts pārvaldes vidējā līmenī pārstāv vairākumu,
ir mazākas iespējas nekā vīriešiem nokļūt vadošajos amatos. Šķēršļi,
kas kavē sieviešu nonākšanu vadībā, ir papildu pētījuma vērti. Taču
vismaz ES jautājumos sievietes savu vietu ir iezīmējušas, ko apliecina
gan spēcīgu un profesionālu sieviešu atrašanās vadošajos amatos Latvijas prezidentūrā, gan ES jautājumu departamentos un nodaļās ministrijās kopumā. Tā Latvijas sievietes dod ieguldījumu ES lēmumu un
darbības pilnveidošanā, “ieaužot” savas zināšanas, pieredzi un prasmes Eiropas kopējā “jostā”.
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INTERVIJA AR ILZI JUHANSONI,

Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci,
pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā (2011–2015),
Eiropas Komisijas ģenerālsekretāri (2020–)
Vineta Kleinberga: Ir pagājuši pieci gadi kopš Latvijas prezidentūras ES Padomē. Vai varat nosaukt trīs lietas, ar ko Jums šobrīd asociējas prezidentūra?
Ilze Juhansone: Pirmā lieta, kas nāk prātā, ir gandarījums un lepnums par paveikto – par to, kā Latvija sevi parādīja un iezīmēja Eiropas kartē. Otrā lieta ir iespēja izstāstīt par Latviju, apliecināt Latvijas
politisko briedumu, ekspertu un profesionāļu līmeni, kā arī parādīt un
pierādīt savu profesionālo varēšanu. Trešā lieta ir komandas un pleca
sajūta, jo, manuprāt, tik vienoti kā tajā brīdī – gan Latvijas politiskā
vide, gan ierēdniecība – neesam bijuši pēc tam.
Vineta Kleinberga: Latvijai tā bija pirmā prezidentūra ES Padomē – sava veida “pieaugšanas” eksāmens, kā tas dažubrīd tika definēts.
Kā Jūs vērtējat Latvijas prezidentūru?
Ilze Juhansone: Es atceros šo stāstu, pati arī zināmā mērā kultivēju Latvijas iziešanu no tīņu gadiem. Tas, kā mēs sevi parādījām, bija
ļoti profesionāli, bijām ļoti nobriedusi prezidentūra. Lai arī par to bija
zināma cena, ko katrs no iesaistītajiem maksāja, ārpusē noteikti izskatījāmies profesionāli.
Vineta Kleinberga: Kas, Jūsuprāt, bija Latvijas prezidentūras lielākās veiksmes un lielākie izaicinājumi?
Ilze Juhansone: Pirmkārt, veiksme bija Latvijas politiķu spēja
mobilizēties. Tikai dažus mēnešus pirms prezidentūras Latvijā bija
vēlēšanas, un to rezultātā – jauna valdība, jauna komanda. Par laimi,
Eiropai nebija jāinteresējas par Latvijas iekšpolitiskajām problēmām.
Latvijā izveidojās prezidentūras komanda, kura vislabākajā veidā nodemonstrēja savu politisko briedumu. Ar to es negribu teikt, ka mājās
147

nebija nianšu un tamlīdzīgi, bet kopējā mobilizācijas pakāpe un atbildības sajūta iepretim tam, kas ir mūsu atbildība Eiropā, bija ārkārtīgi
augstā līmenī. Otrs veiksmes stāsts ir man ļoti personīgs. Bija ārkārtīgi saliedēta un spēcīga komanda pārstāvniecībā Briselē. Es varēju paļauties uz katru savas komandas locekli, un tas bija viens no veiksmes
stāstiem un arī viens no priekšnoteikumiem panākumiem. Treškārt,
ļoti lielā daļā tautsaimniecības nozaru mēs panācām vienošanās, kas
pēc tam kalpoja kā atskaites punkts. Eiropas Stratēģisko investīciju
fonds, tā sauktais Junkera fonds, Datu aizsardzības regula, vienošanās
par viesabonēšanu, vienošanās par dokumentu legalizāciju – tās bija
Latvijas vienošanās. Un tas nebija viegli: likumdošanas akti bija ļoti
komplicēti. Kas bija lielākie izaicinājumi – tas, ar ko ir jāsaskaras ikvienai prezidentūrai. Tu vari saplānot, vari sagatavoties, cik labi gribi,
taču notiek neparedzēti notikumi, kas ir ārpus kontroles. Protams, ja
paskatās uz Horvātijas prezidentūru, kura sākās ar COVID-19 pandēmiju, viss ir relatīvi. Bet arī Latvijas prezidentūras laiks bija pietiekami
sarežģīts, sensitīvs un diemžēl arī traģisks: prezidentūra sākās ar traģisko terora aktu Parīzē.1 Tas mainīja drošības situāciju, mainīja veidu, kā reaģējam uz drošības situāciju. Tāpat prezidentūras laikā notika
traģēdija Vidusjūrā, kad noslīka kuģis ar vairāk nekā 700 migrantiem.
Mums bija jānodrošina pirmā reakcija, bet pēc tam šie jautājumi ilgu
laiku palika Eiropas dienaskārtībā: cīņa ar terorismu, Eiropas drošības
telpas stiprināšana, migrācijas krīzes risināšana.
Vineta Kleinberga: Kā Jūs redzat sevi un savu lomu Latvijas ES
prezidentūrā?
Ilze Juhansone: Akadēmiskos pētījumos parasti runā par Briselē
bāzētām prezidentūrām, jo pastāvīgās pārstāvniecības ir ES jautājumu
centrā: viņām jāsaved kopā galvaspilsētā notiekošais, valdības rīcība
un plānošana ar ES institūciju un dalībvalstu darbu, likumdošanas
procesu. Tas nodrošina, ka pārstāvniecība nemitīgi saņem informāciju, ģenerē to, kā arī nodrošina informācijas efektīvu apriti. Un mūsu
gadījumā pārstāvniecība tiešām bija prezidentūras centrā, it īpaši attiecībā uz reakciju ārkārtas gadījumos. Mans lielākais nopelns droši
1

Satīras žurnāla Charlie Hebdo redakcijā Parīzē, Francijā, 2015. gada 7. janvārī.
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vien ir tas, ka relatīvi īsā laikā man izdevās izveidot pārstāvniecības
komandu, kurā ikviens sajutās kā daļa no komandas un saprata, ka
tieši no viņa darba – vienalga, vai tas būtu šoferis vai jaunākais lietvedis, vai nozīmīgākais eksperts kādā darba grupā – ir atkarīgs prezidentūras rezultāts. Es domāju, ka mums tas izdevās. Mēs paļāvāmies
viens uz otru. Mēs uzticējāmies viens otram, un mēs vienmēr zinājām,
ka mēs varam aiziet viens pie otra un palūgt padomu, paraudāt uz pleca, izstāstīt to, kas nav izdevies, un domāt, ko darīt tālāk.
Vineta Kleinberga: Vai fakts, ka esat sieviete, Jums palīdzēja vai
traucēja īstenot noteiktus pienākumus? Vai bija izaicinājumi, ar kuriem saskārāties tieši kā sieviete?
Ilze Juhansone: Mēs nonākam pie intervijas daļas, kas ir visgrūtākā. Man jāsaka, ka es parasti nedomāju šādās kategorijās; man tiešām ir grūti novērtēt, vai tas, ka esmu sieviete, man palīdzēja vai kaut
kādā veidā traucēja prezidentūrā. Mana atbilde būs mazliet plašāka
par prezidentūru. Es esmu savā profesionālajā dzīvē saskārusies ar
sākotnēju piesardzību, uzņemoties zināmus pienākumus. Bet man ir
grūti pateikt, vai tas ir bijis tāpēc, ka es esmu sieviete, vai tāpēc, ka es
esmu bijusi šajos nozīmīgajos darbos salīdzinoši jauna, vai kombinācija no abiem faktoriem. Taču visos gadījumos relatīvi īsā laikā cilvēki
ir novērtējuši manu profesionālo varēšanu. Sākotnējā piesardzība parasti nav ilgusi vairāk par pāris mēnešiem. Bet attiecībā uz prezidentūru grūti pateikt. Droši vien ir lietas, ko sieviete pamana, varbūt kādas nianses, varbūt kolektīva sajūtās, iespējams, tīri psiholoģiski. Taču
profesionāli tas, ko es vienmēr esmu sajutusi, ir tas, ka tiek novērtēta
mana profesionālā varēšana, un man ir pietiekami ātri izdevies pārliecināt, ka ar mani ir jārēķinās tāpēc, ka es to zinu, es to varu un es to
daru no visas sirds.
Vineta Kleinberga: Kā Jūs skaidrotu sieviešu ievērojamo īpatsvaru
Latvijas prezidentūras nodrošināšanā? Kāpēc tik daudz sieviešu?
Ilze Juhansone: Droši vien, ka mēs diskriminējam vīriešus. Par to
parasti jokoja Briselē, ieraugot Latvijas delegāciju. Bet, ja nopietni, es
domāju, ka tas ir vēsturiski izveidojies. Ar ES jautājumiem Latvijā vairāk – arī ekspertu līmenī – strādā sievietes. Droši vien, ka par to būtu
vajadzīgs atsevišķs pētījums. Es nedomāju, ka tā ir apzināta politika.
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Tur drīzāk ir jāmeklē psiholoģiski vai citi iemesli. Varbūt lielāka sieviešu interese. Man nav atbildes, tas ir fakts, ka ar ES jautājumiem
gan nozaru ministrijās, gan Ārlietu ministrijā vairāk strādā sievietes.
Man ir sava teorija par Ārlietu ministriju. ES ir ārkārtīgi specifiska
joma, tā nav klasiskā diplomātija, tā ietver ļoti daudz koordinācijas
darba ar nozaru ministrijām. Vēsturiski tā ir veidojies, ka ES puse Ārlietu ministrijā ir mazāk pievilcīga, un tieši sievietes atrod lielāku motivāciju un interesi darboties ES jautājumos. Tajā pašā laikā mums ir
daudz spēcīgu jauno kolēģu [vīriešu], kuri ir sevi pierādījuši un daudz
investējuši arī Ārlietu ministrijā, tieši strādājot ar ES jautājumiem. Pie
tam, arī ļoti veiksmīgi šobrīd strādā dažādās ES institūcijās, tā kā tas
nav tikai balts un melns.
Vineta Kleinberga: Vai tas, ka Latvijas prezidentūrā vai ar ES jautājumiem kopumā strādā tik daudz sieviešu, dod kādas priekšrocības?
Ilze Juhansone: Jau vēsturiski veidojies, ka Latvijā sievietēm vienām no pirmajām Eiropā bija vēlēšanu tiesības; sieviešu īpatsvars ir
augsts demogrāfiskajā statistikā pēc kariem. Ja skatāmies uz stereotipiem, kāds varētu teikt, ka sievietes pieiet skrupulozāk, pievērš uzmanību sīkumiem, un daudzas lietas ES arī prasa tādu skrupulozu pieeju.
Vineta Kleinberga: Kas Jūs motivē strādāt ar sarežģītajiem un laikietilpīgajiem ES jautājumiem?
Ilze Juhansone: Man kā paaudzei, kas savus skolas gadus pavadīja
Padomju Savienībā, tā ir vērtību sistēma. Tās ir vērtības, uz kurām ES
ir balstīta. Man tā ir ļoti liela vērtība: būt daļai no šī procesa, šī iespēja
ietekmēt, beidzot piedalīties lēmumu gan pieņemšanā, gan dizainēšanā – tā ir fantastiska un profesionāla iespēja. Un kas vienmēr ir ārkārtīgi svarīgi: tā ir iespēja satikt fantastiski gudrus, erudītus, pieredzējušus cilvēkus, vienkārši profesionāļus un cilvēciski fascinējošus.
Vineta Kleinberga: Ja runājam par ES politikām un izaicinājumiem (COVID-19, Brexit, klimata pārmaiņas, migrācija, populisms)
vai, Jūsuprāt, sievietes un vīrieši risina šos jautājumus atšķirīgi? Vai ir
aspekti, kur sievietes ir veiksmīgākas?
Ilze Juhansone: Es nevarēšu nosaukt nevienu no šīm jomām, kur
sievietei vai vīrietim ir priekšrocības labākam risinājumam. Katrā no
šiem jautājumiem dažādos periodos, dažādās fāzēs esam redzējuši ļoti
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aktīvi darbojamies gan sievietes, gan vīriešus. Konkrētā situācijā katrs
konkrētais cilvēks ar savām zināšanām, pieredzi, domāšanu ietekmē
to, kā tiek pieņemti lēmumi. Vai tas ir tik ļoti cieši saistīts ar dzimumu, man grūti pateikt. Kas ir svarīgi, lai lēmumu veidošanas un pieņemšanas procesā kopumā ir līdzsvaroti pārstāvētas gan sievietes, gan
vīrieši, gan gados jaunāki, gan pieredzējušāki, gan dažādu rasu un etniskuma cilvēki. Tas ļauj paraudzīties uz lietām no dažādām pusēm
un pieņemt izsvērtāku lēmumu. Ja izveidojas viendabīgs, līdzīgi domājošu lēmumu pieņēmēju klubs, kurā nav viedokļu dažādības, veidojas riski. Tāpēc arī visa šī diskusija Eiropas līmenī ir sākusies.
Vineta Kleinberga: Vai, Jūsuprāt, Latvijā dzimumu līdztiesība ir
aktuāls jautājums? Ja jā, vai varat precizēt, kādās jomās?
Ilze Juhansone: Es šobrīd neesmu skatījusies datus ne par atalgojumu, ne par pārstāvniecību. Tīri empīriski es domāju, ka diemžēl
joprojām ir pietiekami daudz situāciju, kurās, izvēloties starp diviem
kandidātiem, gan biznesā, gan valsts pārvaldē nostrādā apsvērums, ka
kandidāts ir vīrietis un viņam ir jāuztur ģimene, un tāpēc viņam nepieciešams paaugstinājums vai labāk atalgots darbs. Ne tādā politikas
līmenī, bet tīri emocionāli. Bet tas ir sarunās balstīts vērojums, man
nav datu par to. Es neesmu apskatījusies pēdējo statistiku par valsts
pārvaldi, bet kādu laiku atpakaļ bija tendence, ka valsts pārvaldē vairākums ir sieviešu. Ejot uz augšu varas hierarhijā sieviešu proporcija
gan krietni pamainās.
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INTERVIJA AR KRISTĪNI POMMERI,

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta
direktori (2014–2015), Tieslietu ministrijas valsts sekretāra
vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos (2017–)
un Latvijas pārstāvi ES Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijā (2020–)
Vineta Kleinberga: Ir pagājuši pieci gadi kopš Latvijas prezidentūras ES Padomē. Vai varat nosaukt trīs lietas, ar ko Jums šobrīd asociējas prezidentūra?
Kristīne Pommere: Mērķtiecība, veiksme un liela savstarpējā solidaritāte – darbs komandā.
Vineta Kleinberga: Latvijai tā bija pirmā prezidentūra ES Padomē – sava veida “pieaugšanas” eksāmens, kā tas dažubrīd tika definēts.
Kā Jūs vērtējat Latvijas prezidentūru?
Kristīne Pommere: Latvijas prezidentūru var vērtēt no dažādiem
aspektiem. Viens ir politiskās dienaskārtības īstenošana un ES Padomes darba vadīšana, bet otrs – ne mazāk būtisks – ir organizatoriska
rakstura izaicinājumi, kas bija jāpārvar. Es gribētu teikt, ka latvieši ir
centīgi vienmēr un visur. Šī centība paradās vispozitīvākajā nozīmē
tad, kad ir pilnīgi skaidrs mērķis. Viens no veiksmes pamatfaktoriem,
manuprāt, bija tas, ka bija skaidrs mērķis, proti – veiksmīga prezidentūras norise. Līdz ar to nebija šaubu vai pārdomu par to, vai kaut
kas ir vai nav jādara; vienīgais uzdevums bija izdarīt pēc iespējas labāk. Gan veidojot komandu, gan risinot operatīvos jautājumus vienmēr tika paturēts prātā mērķis. Šādos dinamiskos un lielos procesos
ne vienmēr ir iespējams īstenot absolūtu mikromenedžmentu. Veiksme būs atkarīga no tā, kā cilvēki būs sagatavojušies un cik spējīgi būs
saspringtā brīdī rīkoties paši, negaidot atbalstu no malas. Katrs prezidentūrā iesaistītais juta atbildību – ja es to neizdarīšu, tad neizdarīs neviens. Tādā ziņā mēs bijām pilnīgi gatavi: katrs apzinājās savu
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vietu un savu misiju šajā lielajā uzdevumā. To es raksturotu kā galveno veiksmes pamatu.
Vineta Kleinberga: Kas, Jūsuprāt, bija Latvijas prezidentūras lielākās veiksmes un lielākie izaicinājumi?
Kristīne Pommere: Ja skatāmies uz Latvijas prezidentūru šobrīd,
droši varam teikt, ka prezidentūra notika ļoti labā laikā, jo mēs nesaskarāmies ne ar COVID–19 pandēmijas izaicinājumiem, ne citām
problēmām, ar kurām saskārās nākamās prezidentūras. Latvijas prezidentūras lielākais izaicinājums bija bēgļu krīze, kas sākās prezidentūras noslēgumā, taču kopumā mēs bijām pasargāti no fona izaicinājumiem, kas traucētu īstenot savus nospraustos mērķus. Ja runājam
par Latvijas prezidentūras sasniegumiem, tad es gribētu minēt progresu Austrumu partnerības jautājumos, tāpat arī Digitālās pakotnes un
Datu aizsardzības regulas pieņemšanu.
Vineta Kleinberga: Kā Jūs redzat sevi un savu lomu Latvijas ES
prezidentūrā?
Kristīne Pommere: Mana loma, strādājot Latvijas prezidentūras
ES Padomē sekretariātā, mainījās: sākotnēji es biju komandas loceklis,
taču, mainoties sekretariāta vadībai, es kļuvu par tā direktori,1 līdz ar
to visa atbildība [par prezidentūras norisi] gulās uz mani un sekretariāta komandu. Tas bija personīgs šoks un pārdomu pilns mirklis brīdī,
kad bija jāuzņemas sekretariāta vadība. Tomēr nevienā brīdī man nebija
šaubu, ka es šo lomu uzņemšos. Varu teikt tikai labākos vārdus par spēcīgo sekretariāta komandu, kas spēja ikvienus izaicinājumus un satricinājumus absorbēt un operatīvi un kvalitatīvi risināt. Vadītājs viens pats
nekad nespēs procesu nodrošināt sekmīgi, ja viņam nebūs komandas.
Jāatzīmē, ka sekretariātā strādāja daudz cilvēku, un ikvienam es esmu
pateicīga par darbu, kas tika ieguldīts, un par nesavtīgumu, neskaitot
stundas, kas tika pavadītas strādājot, lai Latvijas prezidentūra izdotos.
Vineta Kleinberga: Vai fakts, ka esat sieviete, Jums palīdzēja vai traucēja īstenot noteiktus pienākumus? Vai bija izaicinājumi,
1

No 2012. gada K. Pommere sekretariātā bija ES institucionālo jautājumu plānošanas departamenta vadītāja – direktora vietniece. Pēc sekretariāta direktores I. Skujiņas pārcelšanas uz
Ārlietu ministriju par Valsts sekretāra vietnieci Eiropas lietās 2014. gadā K. Pommere kļuva
par sekretariāta direktori.
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ar kuriem saskārāties tieši kā sieviete, un vai bija pietiekami atbalsta
mehānismi?
Kristīne Pommere: Es nespēju identificēt apstākļus vai faktorus,
ar kuriem saskāros tieši tādēļ, ka esmu sieviete. Varu teikt, ka personīgi es neesmu izjutusi ne diskrimināciju, ne atšķirīgu attieksmi. Mēs
varam domāt gan par sievieti, gan arī vecumu kā kombināciju, kas
reizēm, iespējams, spēlē zināmu lomu. Taču es neesmu izjutusi šādas
problēmas.
Vineta Kleinberga: Kā Jūs skaidrotu sieviešu ievērojamo īpatsvaru
Latvijas prezidentūras nodrošināšanā?
Kristīne Pommere: Es domāju, ka sieviešu īpatsvars prezidentūrā nav nejaušība, bet likumsakarība, jo, ja skatāmies gan uz Latvijas iedzīvotāju struktūru, gan uz valsts pārvaldē strādājošajiem,
es teiktu, ka Latvijas valsts pārvaldē dominē sievietes un kaut kādā
mērā tas rezultējās prezidentūras stāstā. Arī šobrīd Latvijas pārstāve
ES ir sieviete.2 Tāpat Ārlietu ministrijā ES direkciju arī šobrīd vada
sieviete.3 Prezidentūras kontekstā mēs bijām unikāli ar to, ka Latvijā pirmo reizi sieviete bija premjerministre. Tas bija papildus sievišķais spēks.
Vineta Kleinberga: Vai sieviešu lielais īpatsvars deva priekšrocības
prezidentūras nodrošināšanā?
Kristīne Pommere: Manuprāt, sievietēm – neapšaubāmi arī vīriešiem – ir spēja redzēt racionālo, taču arī spēja sajust lietu iracionālo
un emocionālo pusi – varam to saukt par intuīciju. Taču spēja lietām
piešķirt emocionālo pusi noteikti ir svarīga ikvienā jautājumā, it īpaši prezidentūras kontekstā. Ir situācijas, kad sievišķība spēlē zināmu
lomu.
Vineta Kleinberga: Kas Jūs motivē strādāt ar sarežģītajiem un laikietilpīgajiem ES jautājumiem?
Kristīne Pommere: Tā ir dinamika un ES jautājumu plašais tvērums. Ar tvērumu es domāju gan šo jautājumu daudzšķautņainību,
gan plašos kontaktus, kas izveidojas, strādājot ar ES jautājumiem.
2

3

Pēc Ilzes Juhansones iecelšanas Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietnieces amatā 2015. gada
nogalē Latvijas pārstāvniecības ES Briselē vadību uzņēmās vēstniece Sanita Pavļuta–Deslandes.
Valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās vēstniece Astra Kurme.
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Lai ar tiem efektīvi strādātu, cilvēks vai valsts nevar strādāt vienatnē,
domājot tikai par sevi un nemeklējot atbalstītājus un sadarbības partnerus. Līdz ar to, ar šiem darbiem var iepazīt dažādas kultūras un tas
veido plašāku skatījumu uz lietām. Mēs esam nepārtrauktā mijiedarbībā. Gan Latvija var lepoties ar novatoriskām idejām un problēmu
pieteikumiem, gan Eiropa mums iniciē jaunus dienaskārtības jautājumus. Kā viens no Latvijas iniciētajiem jautājumiem, kas Eiropā ir
guvis plašu rezonansi, ir dezinformācija. Kad Latvija uzsāka šo debati, jautājums tika traktēts kā mūsu reģiona problemātika, taču šobrīd tas viennozīmīgi ir ES dienaskārtības jautājums. Tas, kas motivē,
ir atgriezeniskā saite starp lokāliem jautājumiem un Eiropas līmeņa
izaicinājumiem.
Vineta Kleinberga: Ja runājam par ES politikām un izaicinājumiem (COVID–19, Brexit, klimata pārmaiņas, migrācija, populisms)
vai, Jūsuprāt, sievietes un vīrieši risina šos jautājumus atšķirīgi? Vai ir
aspekti, kur sievietes ir veiksmīgākas?
Kristīne Pommere: Es neesmu veikusi šādu analīzi un neuztveru
informāciju šādā veidā – vai risinājumus piedāvā vīrietis vai sieviete.
Primārais ir saturs un dzimumam šeit nav nozīmes.
Vineta Kleinberga: Vai, Jūsuprāt, Latvijā dzimumu līdztiesība ir
aktuāls jautājums? Ja jā, vai varat precizēt, kādās jomās?
Kristīne Pommere: Noteikti līdztiesība ir aktuāls jautājums, jo
ir jomas, kur redzam disbalansu – tā pati valsts pārvalde. Bet jautājums ir, kāpēc tāds disbalanss ir izveidojies. Tam ir objektīvi un
subjektīvi priekšnoteikumi. Noteikti ir profesijas un jomas, kur
ir subjektīvas priekšrocības vīriešiem un sievietēm. Taču viedokļu dažādība un atšķirīgs skatījums jebkurā jomā novedīs pie labākiem rezultātiem, tāpēc ir svarīgi saglabāt veselīgu līdzsvaru un
līdzāspastāvēšanu.
Vineta Kleinberga: Kas varētu būt objektīvie nosacījumi valsts
pārvaldē, kas veicina disbalansu?
Kristīne Pommere: Viens no iemesliem varētu būt atalgojums un
sociālās garantijas. Sievietes bieži vien savās darba gaitās meklē lielāku
stabilitāti, un valsts pārvalde vismaz pēdējos gados tiek raksturota kā
labs darba dēvējs. Sievietēm sociālā aizsardzība un paredzama darba
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struktūra ir svarīgi faktori, jo ir būtiski arī paralēli īstenot rūpes par
ģimeni, tuviniekiem. Valsts pārvaldē strādājot, to varētu būt vieglāk
izdarīt. Savukārt vīriešiem ir svarīgāki lielāki ienākumi, ko ne vienmēr var īstenot valsts pārvaldē. Šis varētu būt viens no faktoriem, kas
valsts pārvaldē ir veicinājis salīdzinoši lielu sieviešu īpatsvaru.
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INTERVIJA AR INGU SKUJIŅU,

Ārlietu ministrijas valsts sekretāri Eiropas lietās (2014–2017) un
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta
direktori (2012–2014), Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto
vēstnieci Vācijas Federatīvajā Republikā (2017–)
Vineta Kleinberga: Ir pagājuši pieci gadi kopš Latvijas prezidentūras ES Padomē. Vai varat nosaukt trīs lietas, ar ko Jums šobrīd asociējas prezidentūra?
Inga Skujiņa: Ir trīs lietas, kas nāk prātā. Pirmā ir ārkārtīgi lielā atbildības sajūta cilvēkos par prezidentūru. Kopumā prezidentūrā bija
iesaistīti ļoti daudz cilvēku, vairāki tūkstoši, un bija ārkārtīgi liela atbildība mūsu politiķos. Sadarbība ar Saeimu un valdību bija izcila, un
es dažkārt esmu par to iedomājusies arī tagad – jau piecus gadus pēc
prezidentūras – vai tādi likumu grozījumi, ko toreiz, gatavojoties prezidentūrai, veica mūsu parlaments, šodien būtu iespējami? Cilvēki iedziļinājās, domāja līdzi, meklēja labākos risinājumus. Ņemot vērā, ka tā
bija Latvijas pirmā prezidentūra, tika meklēti radoši un neordināri risinājumi, arī grozot normatīvos aktus. Sadarbība ar parlamentu normatīvo aktu jomā man ir ļoti spilgti palikusi prātā. Otrā lieta ir saturiskais
darba apjoms, ar ko mēs tikām galā gan Rīgā nozaru ministrijas, gan
Latvijas pārstāvniecībā Briselē. Apjoms bija tiešām liels, – lielāks nekā
bijām gaidījuši, bet mēs zinājām, ka to izdarīsim. Mēs ticējām, ka to izdarīsim. Trešā lieta - atceros pāris gadus pirms prezidentūras, kad jaunā
bibliotēka vēl bija būvniecības procesā, kāpienu pa pagaidu trepēm uz
Latvijas Nacionālās bibliotēkas augšējo stāvu pašā smailē. Man bija mugurā veste, galvā ķivere, kājās – sarkanas augstpapēžu kurpes, un kopā
ar būvniekiem un bibliotēkas vadību mēs toreiz uzkāpām uz 17. stāvu,
gājām cauri citām telpām, lai apjaustu to apjomus. Sekojošie gadi līdz
prezidentūrai bija liels izaicinājums, lai bibliotēkas celtniecību pabeigtu,
un tā būtu gatava kā prezidentūras pasākumu norises vieta.
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Vineta Kleinberga: Latvijai tā bija pirmā prezidentūra ES Padomē – sava veida “pieaugšanas” eksāmens, kā tas dažubrīd tika definēts.
Kā Jūs vērtējat Latvijas prezidentūru?
Inga Skujiņa: Nav šaubu, ka mēs izdarījām labāko, ko varējām. Es
personīgi biju notikumu epicentrā,1 līdz ar to arī piecus gadus pēc prezidentūras ir sarežģīti atbildēt uz jautājumu, vai tā bija labākā prezidentūra. Bet, manuprāt, ir svarīgi ar pašlepnumu un pašapziņu sacīt,
ka mēs izdarījām visu, kas bija mūsu spēkos un varbūt dažubrīd arī
vēl vairāk. Gribu akcentēt, ka mēs esam neliela valsts, – to šajā gadījumā ir svarīgi atzīt, bet mēs izdarījām ne mazāk kā lielās valstis ar
iepriekšēju pieredzi prezidentūrās. Mēs esam ļoti precīzi, mēs esam
ļoti apzinīgi – latvieši kopumā. Tas mums palīdzēja arī prezidentūras
laikā. Tā atbildības sajūta, ar kuru strādāja ikviens prezidentūrā iesaistītais, bija fantastiska – vai tie bija saturiskie jautājumi, vadot Briselē
nozares darba grupas, vai politiskie formāti, vai darbs Eiropas Parlamentā, vai praktiskais atbalsts. Kā Šveices pulkstenī katrs zobratiņš
bija precīzi savā vietā. Mēs paveicām savu darbu godam. Mūsu prezidentūru viennozīmīgi var uzskatīt par izdevušos.
Vineta Kleinberga: Kas, Jūsuprāt, bija Latvijas prezidentūras lielākās veiksmes un lielākie izaicinājumi?
Inga Skujiņa: No saturiskām lietām nāk prātā, ka joprojām – arī
labu laiku pēc prezidentūras – tiek minēts Latvijas veikums finanšu
un enerģētikas virzienos. Tās ir būtiskas jomas Eiropai kopumā un
ar to varam lepoties. Lielākais izaicinājums, manuprāt, bija cilvēkresursi. Atsaucot atmiņā to dienu notikumus un organizatorisko darbu,
jāteic, ka nebija nemaz tik daudz pieredzējušu darbinieku. Bija daudz
cilvēku, kas gribēja mācīties, taču daļa no viņiem ar laiku saprata, ka
darba apjoms ir pārlieku liels un, ja tēlaini var izteikties, nokāpa no
kuģa.
Vineta Kleinberga: Kā Jūs redzat sevi un savu lomu Latvijas ES
prezidentūrā?
1

Inga Skujiņa kopš 2012. gada bija Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta vadītāja,
bet kopš 2014. gada – valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās Ārlietu ministrijā. Abos amatos viņas atbildībā atradās prezidentūras sagatavošanas un norises koordinēšana visās nozaru ministrijās.
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Inga Skujiņa: Šis ir grūtākais jautājums. Cilvēku Latvijā netrūkst
un manā vietā noteikti varēja būt arī kāds cits. Prezidentūra tāpat
būtu sagatavota, norisinājusies un veiksmīgi noslēgusies. Es domāju,
ka tas, ko es, ne tikai prezidentūrā, bet jebkurā darbā un pienākumos
varu citiem un kopumā arī procesam dot, ir spēja tālredzīgi plānot
lietas, strukturēt, sakārtot un precīzi izdomāt, kā soli pa solim, bez
apkārtceļiem nonākt līdz gala rezultātam. Es nekad nemēdzu strādāt
bez skaidra mērķa un izpratnes, ko gribu sasniegt. Prezidentūras gadījumā precīza plānošana un strukturēta pieeja sagatavošanai, kā arī
prezidentūras laikā notiekošajiem procesiem, ir ļoti svarīga. Un vēl es
vienmēr cenšos saglabāt cilvēciskumu jebkurās situācijās. Veidot attiecības ar kolēģiem tā, lai viņi arī viņi gribētu strādāt, iedrošināt cilvēkus, motivēt un noskaņot pozitīvi.
Vineta Kleinberga: Vai fakts, ka esat sieviete, Jums palīdzēja vai
traucēja īstenot noteiktus pienākumus? Vai bija izaicinājumi, ar kuriem saskārāties tieši kā sieviete?
Inga Skujiņa: Nedz palīdzēja, nedz traucēja. Es gāju un darīju to,
kas bija jādara, to, ko es uzskatīju par vajadzīgu darīt. Nevienu brīdi
prezidentūrā vai sagatavojot prezidentūru neesmu par to domājusi.
Situācija, kas man ir spilgti iespiedusies atmiņā un kurā mēs jokojot
sacījām – nu re, sievietēm pasaulē ir spēks – bija Briselē. Fotogrāfi ir
iemūžinājuši mūsu toreizējo Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, vēstnieci ES Ilzi Juhansoni, blakus bija Alise Balode, toreiz – Ministru prezidentes padomniece ES jautājumos, un es. Mūs labsirdīgi
vilka uz zoba – redz, tā Latvijas prezidentūra brunčos nāk!
Vineta Kleinberga: Kā Jūs skaidrotu sieviešu ievērojamo īpatsvaru
Latvijas prezidentūras nodrošināšanā?
Inga Skujiņa: Latvijas gadījumā tā ir likumsakarīga situācija, jo
prezidentūru gan saturiski, gan praktiski nodrošināja vidējā ranga
valsts pārvaldes darbinieki. Ja paskatītos kopumā uz valsts pārvaldi,
tad vidējais rangs galvenokārt ir sievietes. Nozaru ministrijas deleģēja
pārstāvjus darbam prezidentūrā, vai tie būtu saturiskie vai praktiskie
jautājumi. Protams, bija arī nevalstiskais sektors, bija uzņēmēji, bet
lielākā daļa cilvēku, kas strādāja ar satura jautājumiem, vadīja nozaru darba grupas Briselē, organizēja pasākumus Latvijā, bija valsts
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pārvaldes darbinieki. Līdz ar to, tas ir plašāks jautājums par Latvijas valsts pārvaldi kopumā, ne tik daudz par prezidentūru. Mēs bijām
tāds sava veida mazais spogulis lielajai valsts pārvaldei.
Vineta Kleinberga: Vai sieviešu lielais īpatsvars deva priekšrocības
prezidentūras nodrošināšanā?
Inga Skujiņa: Es domāju, ka nē. Mēs esam diezgan unikāli, ka
valsts pārvaldē strādā tik daudz sieviešu. Dažreiz, protams, jokojot
gribas sacīt, ka sievietes ir žiperīgākas, izdarīgākas un ātrāk noorganizēs un atrisinās vienu vai otru jautājumu. Bet esmu pārliecināta, tas ir stereotips. Ja paskatāmies virkni citu prezidentūru, kur daudz
vairāk vīriešu ir iesaistīti saturiskajā un praktiskajā darbā, vai varam
teikt, ka tās ir neizdevušās? Saturiski ir spēcīgākas un mazāk spēcīgas
prezidentūras. Bet tam ir daudz dažādu iemeslu.
Vineta Kleinberga: Kas Jūs motivē strādāt ar sarežģītajiem un laikietilpīgajiem ES jautājumiem?
Inga Skujiņa: Es ticu, ka Eiropa, Eiropas Savienība ir vienīgais īstais risinājums šodien Latvijai – vieta, kur būt, kur strādāt, kur meklēt
savus domubiedrus. No vienas puses, mēs varam dažkārt pukoties par
to, cik garas Briselē ir diskusijas un ne vienmēr mums pilnībā patīk
iznākums. No otras puses, jāsaprot, ka mēs diskutējam par sarežģītām
lietām, tās vienkāršās jau katrs pats atrisina. Neraugoties uz visām
grūtībām, es tiešām esmu pārliecināta, ka ES mums ir ļoti svarīga. Tāpēc es nekad neesmu domājusi, vai jautājums ir sīks un piņķerīgs vai
tā ir plaša politiskā diskusija. Celies, ej un dari, tas tiešām ir ticības
jautājums manā gadījumā.
Vineta Kleinberga: Ja runājam par ES politikām un izaicinājumiem (COVID-19, Brexit, klimata pārmaiņas, migrācija, populisms)
vai, Jūsuprāt, sievietes un vīrieši risina šos jautājumus atšķirīgi? Vai ir
aspekti, kur sievietes ir veiksmīgākas?
Inga Skujiņa: Nē. Nedz sievietes, nedz vīrieši nav īpašāki viens
par otru savā pasaules uztverē, domāšanā vai profesionālajā dzīvē. Manuprāt, diskusija par sieviešu lomu, par nepieciešamo atbalstu, par nepieciešamo laiku ģimenei un ar to saistītajām lietām ir
plašāks sabiedrības jautājums kopumā. Šī diskusija nav par to, vai
sieviete kaut ko var vai nevar. Man arī ir ģimene, bērni, – gan jau
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pieauguši, un tas, kas ir jāsaprot, ka ne jau profesionāli es kaut ko
varu vai nevaru. Ja man nebūtu bijusi tik ļoti atbalstoša ģimene,
vīrs, vecāki, es daudzas lietas nebūtu varējusi izdarīt laika trūkuma
dēļ. Ja ir atbalsts, izdarīt var visu. Līdz ar to es domāju, ka Latvijas
gadījumā sieviešu un vīriešu lomas ir mazāk diskutējamas profesionālajā aspektā, bet gan jārunā kopumā par attiecībām sabiedrībā,
ar sabiedrību saprotot arī ģimeni. Sievietēm uzņēmējām, politiķēm,
ikviena darba darītājām ir nepieciešams laiks veikt savus pienākumus. Ja viņas var mierīgi paļauties uz apkārtējiem, tad es domāju,
ka nav jautājumu par salīdzināšanu, tad iespējas visiem ir vienādas.
Taču sabiedrībā kopumā vēl ir daudz stereotipu un aizspriedumu.
Vineta Kleinberga: Vai, Jūsuprāt, Latvijā dzimumu līdztiesība ir
aktuāls jautājums? Ja jā, vai varat precizēt, kādās jomās?
Inga Skujiņa: Jā. Bet kā jau minēju, tas ir sabiedrības domāšanas
kopumā jautājums ar bezgala daudziem aspektiem. Modernā sabiedrībā šodien normatīvajos aktos nostiprina, piemēram, iespēju par elastīgu darba laiku, iespēju par īsāku darba laiku, ja ir mazi bērni ģimenē.
Lai sievietēm un arī vīriešiem nav jāuztraucas, kā visu paspēt un kas
notiks, ja darbā ieradīsies stundu vēlāk vai, ja stundu agrāk vajadzēs
aiziet prom. Cilvēks, kurš nervozē par lietām, jebkuru darbu dara
mazāk efektīvi nekā tad, ja ir mierīgs un pārliecināts par sevi. Šī diskusija ir plaša un pamazām veidojas, un ir arī labi piemēri. Mēs visi
maināmies.
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Ārpolitika, sievietes
un nevalstiskās organizācijas:
kur tās satiekas?
AGNESE LĀCE
Šajā nodaļā tiks apskatīts sektors un darbības joma – nevalstiskais
sektors un cilvēktiesības, kas tradicionāli tiek uzskatīti par sieviešu
dominētiem. Tomēr sektoram un tajā strādājošajām sievietēm laikā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gadu sākumā ir izdevies mainīt Latvijas ārpolitikas dienaskārtību. Vai tas ir saistīts ar
izpratnes par dzimumu lomām maiņu? Vai to iespējams skaidrot ar
skaidrāku priekšstatu par izaicinājumiem, kurus iespējams uzrunāt
ar neformālākām metodēm? Vai nevalstiskais sektors un tā darbība ir
Latvijas ārpolitiku papildinoša vai konkurenci veicinoša? Un, visbeidzot, vai nevalstiskais sektors ir “sieviešu vieta” ārpolitikā un darba
tirgū vispār? Līdz ar atbildēm uz šiem jautājumiem šī nodaļa iezīmēs
satikšanās punktus starp ārpolitiku, sievietēm un nevalstisko sektoru
Latvijā.

NVO kā sociālo pārmaiņu virzītājspēks
Mēs nereti domājam par ārpolitiku kā valstu un starptautisko organizāciju spēles laukumu, taču dažādas pieejas starptautisko attiecību
izpētē norāda arī uz citu aktoru, tajā skaitā nevalstisko organizāciju
lomu. Proti, nevalstiskajam sektoram nacionālā, reģionālā un starptautiskā, pat pārnacionālā līmenī ir bijusi nozīmīga loma starptautiskās sadarbības normu veidošanā. Starptautisko attiecību pētnieces
162

Sikinka un Finmora (Finnemore & Sikkink)1 apraksta normu dzīves
ciklu – normu rašanos, pieņemšanu un internalizāciju. Lai veicinātu kādas normas pieņemšanu, ir ļoti būtiski, lai tās aizstāvjiem būtu
cienīta organizatoriska platforma un lai viņu ekspertīzei un pieredzei uzticētos. Normas, kas ietekmēs valsts ārpolitiku, var rasties gan
starptautiskā līmenī, gan vietējā sabiedrībā. Šajā esejā būs iespējams
novērot, kā dažas NVO kļūst par normu uzņēmējām jeb to aizstāvēm,
kas rada pamatu atsevišķu, sieviešu iespējošanai būtisku prioritāšu izvirzīšanā noteiktās ārpolitikas dimensijās.
Tātad NVO tiek skatīts kā sociālo pārmaiņu virzītājspēks, vienlaikus ņemot vērā sabiedrībā pastāvošo grupu spēka sadalījumu, tajā skaitā dzimtu attiecības.2 1980. un 1990. gadu mijā dzimtes aspekti arvien
biežāk atspoguļojās arī starptautisko organizāciju dienaskārtībā, un
1995. gadā Pekinā notikušajā ANO ceturtajā pasaules konferencē par sieviešu stāvokli tika pieņemta rezolūcija par sieviešu iespējošanu un sieviešu iespēju veicināšanu visā pasaulē. Šādi forumi un konferences sniedz
iespēju dažādām NVO kļūt par starptautiskās politikas aktoriem un ietekmēt politisko dienaskārtību. Piemēram, 2020. gada februārī vairākas
Latvijas NVO – Centrs MARTA, SUSTENTO – piedalījās ar ziņojumu
sanāksmē par ANO Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas
izskaušanu ieviešanu periodā līdz 2017. gadam.3 Šīs NVO papildina stāstu par sieviešu tiesību aizstāvību Latvijā līdztekus tam, ko prezentē ministrijas, pievēršot uzmanību nepieciešamajiem uzlabojumiem.
NVO nav tikai normu jaunuzņēmējas, bet arī normu tulces, proti,
nevalstiskie aktori var mudināt kādu starptautisko normu pārņemšanu un ieviešanu nacionālā līmenī.4 Tieši cilvēktiesību jomā kopš
1

2

3

4

Martha Finnemore and Sikkink Kathryn, “International Norm Dynamics and Political
Change” [Starptautiskā normu dinamika un politiskās izmaiņas], in: International Organization, Vol. 52, No. 4, 1998, 887–917, https://www.jstor.org/stable/2601361.
Jill Steans, “Global Governance: a Feminist Perspective” [Globālā valdība: feministu perspektīva], in: Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, ed. by David Held and Anthony McGrew, (Polity, 2002), 87–108.
Centrs MARTA, “Alternative Report of the Republic of Latvia on the implementation of the 1979
United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,
1.1.2005–31.12.2017” [Alternatīvais ziņojums par Latvijas ANO Konvencijas par visu formu diskriminācijas izskaušanu pret sievietēm ieviešanu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim], https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx.
Jill Steans, op. cit.
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Latvijas neatkarības atjaunošanas NVO ir bijušas gan normu veicinātājas, piemēram, Latvijas Cilvēktiesību centrs mazākumtautību tiesību
jomā, mudinot ratificēt Eiropas Padomes Vispārējo konvenciju par mazākumtautību aizsardzību, gan ieviesējas, interešu aizstāvības procesā
balstoties uz starptautiskām tiesību normām un labās prakses piemēriem. Dažos jautājumos šis darbs turpinās vēl šobrīd, sieviešu tiesību
NVO iestājoties par Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības
pret sievietēm un ģimenē novēršanu un apkarošanu, bieži sauktas par
Stambulas konvenciju, ratifikāciju Latvijā. Turklāt, reaģējot uz notikumiem pasaulē, NVO ir veiksmīgi rīkojušās, gan sniedzot praktisku
atbalstu partnerorganizācijām, gan izgaismojot tādus notikumu apstākļus, kuros ir nepieciešama reakcija no Latvijas politiskās vadības.
Papildus biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” un biedrība #vieglipalīdzēt ziņo par savu partnerorganizāciju
Baltkrievijā situāciju un vajadzībām, tā stiprinot Latvijas valdības atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai Baltkrievijā 2020. gada rudenī notiekošo represiju laikā.
NVO arī Latvijā ir bijušas aktīvas normu jaunuzņēmējas un ieviesējas, veicinot nepārtrauktu mijiedarbību starp nacionālo un starptautisko līmeni savā darbības jomā, mudinot pārmaiņas nacionālajā
tiesiskajā ietvarā un nosakot prioritātes turpmākai rīcībai. Īpaši uzskatāma šī dinamika ir tieši cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības jomās, kā arī attīstības sadarbības politikā. Kādi NVO sektora raksturojumi palīdz skaidrot šādu dinamiku – par to nākamajā esejas daļā.

Nevalstiskā sektora portrets un darbības jomas
Nevalstiskais sektors Latvijā visintensīvāk veidojies pēc 2004. gada
līdz ar pievienošanos ES un jauna finansējuma iespējām, kā arī izmaiņām biedrību un nodibinājumu normatīvajā regulējumā. Šajā laika
posmā pēc 2004. gada ir radušās lielākā daļa šodien darbojošos NVO.
Turklāt ir mainījusies to organizāciju, kuras Latvijā darbojas jau kopš
1990. gadiem, loma līdzās pārmaiņu veicināšanai Latvijas iekšpolitikā,
pievienojot pieredzes pārneses dimensiju savai darbībai un paplašinot
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savu aktivitāšu loku arī pāri Latvijas robežām. NVO arvien nostiprina
savu lomu politikas veidošanas procesā. NVO ir gan valsts un pašvaldību funkciju izpildītājas pēc deleģējuma principa, gan aktīvas interešu aizstāves, zināmā mērā ietekmējot politisko dienaskārtību. Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana jau ilgstoši ir bijis viens no nacionālās
attīstības politikas mērķiem, un to apstiprina arī NVO fonda izveide
2016. gadā.
Populārākās jomas, kurās strādā NVO, ir sociālo, politisko un
citu organizāciju darbība, izglītība un sociālie pakalpojumi, savukārt
starptautiskās aktivitātes ir viena no vismazāk populārajām jomām.
Tomēr, lai gan starptautiskās aktivitātes kā darbības joma ir niecīgai
daļai NVO, vairāk nekā desmitā daļa NVO norāda, ka to darbības
mērogs ir starptautisks.5 Ja apskatām NVO daļu starp noteiktā nozarē aktīvām juridiskām personām, arī tur redzams, ka izglītības un
veselības un sociālās aprūpes nozarēs darbojas daudz NVO.6 Šīs ir jomas, ar kurām Latvijas iedzīvotāji saskaras ik dienu, un NVO nozīme
ir pamanīta. Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka NVO
ir nozīmīga loma valsts attīstībā un demokrātijas uzturēšanā, turklāt
sievietes biežāk novērtē NVO pienesumu.7 Tas var tikt skaidrots ar to,
ka sievietes pašas biežāk līdzdarbojas kādā biedrībā vai nodibinājumā – visbiežāk NVO biedri ir ar augstāko izglītību, vecumā no 35 līdz
44 gadiem, sievietes, finansiāli nodrošinātākie respondenti, Rīgas iedzīvotāji.8 Lai gan vīrieši NVO biežāk ieņem vadības un valdes amatus, sieviešu vidū biežāk sastopamas projektu koordinatores un NVO
ikdienas darba vadītājas.9
Vai NVO sektors kopumā ir pievilcīgāks sievietēm? Drīzāk noteiktas darbības jomas šajā sektorā tādas ir – sociālie, izglītības, sieviešu
5

6

7

8
9

Latvijas Pilsoniskā alianse, “Latvijas nevalstisko organizāciju sektora pārskats: skaits,
aktivitāte, finanses”, 2019, https://nvo.lv/uploads/201911141454365728.pdf; Latvijas Pilsoniskā alianse, “Pārskats par NVO sektoru Latvijā”, 2016, http://providus.lv/article/
parskats-par-nvo-sektoru-latvija-2015.
Valsts kanceleja, “NVO sektora pārskats”, 2020, https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/
editor/nvo_sektora_parskats_02.01.2020_3.pdf.
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, “NVO sektors Latvijā -priekšstati un dalība”, 2018,
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/NVO-12.2018.pdf.
Turpat.
Valsts kanceleja, op. cit.
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tiesību jautājumi ir tie, kas pievilina sievietes. Inese Vaivare, Latvijas
Platformas attīstības sabiedrībai (LAPAS) direktore, norāda, ka tas ir
saistīts ar šīs jomas raksturojošo palīdzēšanas elementu un to, ka šajās jomās arī citos sektoros biežāk ir nodarbinātas sievietes.10 Centra
MARTA vadītāja Iluta Lāce to saista gan ar vēlmi palīdzēt citiem, ko
sievietes nereti apgūst socializācijas procesā, gan arī ar spēju ārkārtīgi
ieguldīties un ziedoties kādas tēmas virzīšanai, kas neizbēgami balstīta kaismē un ticībā ideāliem par to, ka pārmaiņas ir iespējamas.11 Šīs
tēmas atspoguļojas arī tajā, kādās ārpolitiskās aktivitātēs iesaistās dažādas NVO – par to detalizētāk esejas turpinājumā.
Kā liecina pārskati par NVO sektoru, šajā sektorā dominē nepilna laika nodarbinātība vai netradicionālas nodarbinātības formas,
tāpat kā nepastāvīgāka, neprognozējama finanšu plūsma, kas piesaistīta projektu finansējumam. Gan I. Vaivare, gan I. Lāce atzīmēja, ka
šāda vide ir piemērotāka sievietēm – netradicionālas vai nepilna laika
nodarbinātības formas piedāvā elastīgāku darba laiku, ko vienkāršāk
savienot ar citiem pienākumiem, kā arī sievietes ir noturīgākas pret
pašreizējā finansējuma modeļa radīto nestabilitāti.12 NVO pieejamā
finansējuma nepārtrauktība ir nosacījums ne tikai NVO sektora stiprināšanai, bet arī NVO kā ārpolitikas dalībnieku spēcināšanai – līdzdalība starptautiskos forumos un tīkla organizācijās prasa papildu
prasmes, kapacitāti un finanšu līdzekļus.
NVO vidū valda pārliecība, ka tām ir iespējams ietekmēt dažādus sociālos procesus sabiedrībā. Vispārliecinātākās NVO ir par savu
lomu vides, izglītības, sociālo, vides aizsardzības un cilvēktiesību jomās. Kopumā par spēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu ir pārliecināti aptuveni 70 % NVO pārstāvju, bet par iespēju panākt pietiekami
būtisku ietekmi – aptuveni viena trešdaļa NVO. Savukārt vismazāk
NVO ir pārliecinātas par savu spēju veicināt izmaiņas ekonomisko
jautājumu risināšanā, korupcijas mazināšanā un informācijas atklātībā par valdības un parlamenta darbību.13
10
11
12
13

Intervija ar Inesi Vaivari, 21.7.2020.
Intervija ar Ilutu Lāci, 3.8.2020. Jāatzīmē, ka autorei un intervējamajai personai nav radniecības.
Intervija ar Inesi Vaivari, op. cit.; Intervija ar Ilutu Lāci, op. cit.
Latvijas Pilsoniskā alianse, “Pārskats par NVO sektoru Latvijā”, op. cit.
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NVO līdzdalībai un ietekmei nozīmīga ir dalība institucionalizētās
sadarbības formās, kā konsultatīvās padomes un darba grupas. Valsts
kancelejas apkopotie dati liecina, ka 2019. gadā visās ministrijās kopā
darbojās 147 konsultatīvās padomes un tajās 839 vietas ieņēma NVO
pārstāvji.14 Ārlietu ministrijā ir pastāvējušas vairākas konsultatīvās
padomes, šobrīd aktīvas ir Attīstības sadarbības politikas konsultatīvā padome, kurā līdzās sociālajiem partneriem pārstāvēta arī biedrība
“Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, un kopā padomē darbojas
sešas NVO, kā arī 2019. gadā dibināta Diasporas konsultatīvā padome,
kurā ietilpst 11 gan Latvijā, gan diasporā darbojošās NVO.15 Tomēr jāatzīmē, ka gan darba grupas, gan konsultatīvās padomes mēdz noritēt pēc sporādiska grafika, un konsultācijas ar nevalstisko sektoru tiek
īstenotas paralēli institucionalizētajās sadarbības platformās notiekošajam, nereti, nevis proaktīvi aicinot NVO uz sarunu, bet aktivizējot
formālo sabiedrības līdzdalības mehānismu, kad pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja iesniegt savu redzējumu priekšlikumu vai
atzinumu veidā. Šā raksta tapšanas laikā notikušajās intervijās izskanēja, un tas vērojams arī praksē, ka NVO ir jābūt kapacitātei un uzstājībai, lai šādā interešu aizstāvības procesā piedalītos. Turklāt ne vienmēr NVO potenciālais pienesums ārpolitikā tiek novērtēts, piemēram,
netiek ņemts vērā, ka NVO nereti ir vieglāk sasniegt iecerētās mērķa
grupas, īpaši pilsoniskajā sabiedrībā, bet arī valsts un pašvaldību iestādēs gan Latvijā, gan partnervalstīs.
Paralēli formāliem sadarbības mehānismiem NVO un citas interešu grupas veido ad hoc platformas un aktivitātes, kas vērstas uz
kāda konkrēta jautājuma aktualizēšanu un risināšanu. Piemēram,
atbildot uz pieaugošo migrāciju Eiropas Savienībā 2015. gadā, Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar citām līdzīgi domājošām Latvijas
biedrībām un nodibinājumiem 2015. gadā organizēja konsultāciju
par risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā.16 2016. gadā diskusijā par Stambulas konvencijas ratifikāciju NVO
14
15

16

Valsts kanceleja, op. cit.
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, https://
www.mfa.gov.lv/ministrija/sabiedribas-lidzdaliba.
Latvijas Pilsoniskā alianse, “Pārskats par NVO sektoru Latvijā”, op. cit.
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bija sadalījušās divās nometnēs, viena atbalstot un otra noliedzot ratifikācijas nepieciešamību.17 Tāpat 2018. gadā divas neformālas aktīvistu grupas pauda savas pretējās nostājas attiecībā uz jautājumu, vai
Latvijai būtu vai nebūtu jāatbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas
Deklarācija par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju jeb Globālo
migrācijas paktu.18 Jāatzīmē, ka par bēgļu koordinētu uzņemšanu, par
Stambulas konvencijas ratifikāciju un par pievienošanos Globālajam
migrācijas paktam iestājās NVO vai aktīvistu apvienības, kuru līderes
attiecīgajā brīdī bija sievietes. Šis sasaucas ar iepriekš minēto orientāciju uz palīdzēšanu mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un ticību noteiktiem ideāliem – šajā gadījumā starptautiskiem cilvēktiesību
principiem.
Cik lielā mērā tas, ka nevalstiskajā sektorā dominē sievietes, nosaka NVO līdzdalību ārpolitiskajos procesus, kā arī NVO sasniegumi
un labās prakses piemēri apskatīti esejas turpinājumā.

NVO ārpolitikā: attīstības sadarbība un
starptautiskās partnerības
Dažas no lielākajām Latvijā strādājošām NVO ir starptautisku organizāciju tīklu dalībnieces, taču tas ne vienmēr nozīmē arī aktīvu
līdzdalību sarunās par ārpolitiku Latvijā. Piemēram, Latvijas Sarkanais Krusts (LSK), NVO ar vienu no lielākajiem apgrozījumiem,
sniedz plašu sociālo pakalpojumu klāstu un īsteno arī starptautiskus
projektus, taču Latvijā nepauž Starptautiskā Sarkanā Krusta nostāju dažādos jautājumos, piemēram, migrācijas vai pretdiskriminācijas
jomā. Līdz ar to NVO darbības joma ir tikai viens no faktoriem līdzdalībai ārpolitikā. Taču noteicošais virzītājspēks ir tas, vai starptautiskas aktivitātes, kā konsultācijas, līdzdalība tīkla organizācijās un
17

18

Latvijas Sabiedriskais medijs, “Valdība piekrīt parakstīt Stambulas konvenciju; NVO prasa vērtēt Rasnača atbilstību amatam”, 10.5.2016, https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valdiba-piekrit-parakstit-stambulas-konvenciju-nvo-prasa-vertet-rasnaca-atbilstibu-amatam.a182085/.
Aktīvo iedzīvotāju fonds, “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss: Latvija 2018”,
https://www.activecitizensfund.lv/storage/documents/pilsoniskas-sabiedribas-ilgtspejas-indekss-latvija-2018.pdf.
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attīstības sadarbība, ir noteiktas kā organizācijas stratēģiskās prioritātes un mērķi. Tas ļauj plānot organizācijā nepieciešamo kapacitāti šādu aktivitāšu īstenošanai, kā arī līdzdalībai politikas plānošanas procesā. Novērojumi un secinājumi šajā esejas daļā ir balstīti uz
publiski pieejamiem NVO darbību pārskatiem, kā arī divām intervijām, kas veiktas šā projekta vajadzībām – ar Centra MARTA vadītāju Ilutu Lāci un biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai”
(LAPAS) direktori Inesi Vaivari.
Centrs MARTA ir dibināts pirms 20 gadiem, un par vienu no saviem uzdevumiem ir noteicis: “Stiprināt un atbalstīt sieviešu aktivitāti
sabiedrībā, izglītojot sievietes, jauniešus, amatpersonas, lēmumu pieņēmējus, sieviešu organizācijas un citas nozīmīgas ieinteresētās personas visā Latvijā, Eiropā un pasaulē, stiprinot sieviešu tiesību aizstāvību
starptautiskā mērogā”. Centra MARTA 2016.–2020. gada stratēģijā attīstības sadarbība ir viena no prioritātēm, īpaši izceļot atbalstu sieviešu un jauniešu organizācijām Austrumu partnerības un Centrālāzijas
valstīs un palīdzību sieviešu atbalsta centru attīstībai Uzbekistānā un
Kirgizstānā, kā arī ir uzstādījis mērķi iegūt konsultatīvu statusu ANO
un ziņot par sieviešu tiesību situāciju Latvijā.19 Centra MARTA vadītāja I. Lāce skaidro, ka organizācija izveidojusies un pastāv tās esošajā formātā, jo tai ir intensīva sadarbība ar citām valstīm, tajā skaitā
Somijā darbojošos nodibinājumu Martha, organizācijām no ASV un
Kanādas, pateicoties vēstniecību atbalstam, kā arī biedrības valde ir
starptautiska. MARTA ir starptautisku tīkla organizāciju biedre, tajā
skaitā Eiropas Līdztiesības institūtā, kā arī darbojas Dzimumu līdztiesības komitejā Labklājības ministrijā.
LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas NVO labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī.20
LAPAS ir piecu starptautisku NVO platformu biedrs, kā arī aktīvi piedalās Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās
padomes sastāvā un NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē. LAPAS arī izveidojusi Ilgtspējīgas attīstības
19

20

Centrs MARTA, “MARTAs stratēģija 2016-2020”, https://marta.lv/files/documents/Strat%C4%93%C4%A3ija%202016-2020.pdf.
LAPAS, Kas mēs esam, https://lapas.lv/lv/par-mums/kas-mes-esam/.

169

mērķu koalīciju, kurā sadarbojas tās NVO, kuras tiecas uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 2018. gadā LAPAS sagatavoja
papildu ziņojumu par NVO viedokli par IAM ieviešanu un sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā Latvijā. Tieši Ilgtspējīgas attīstības
mērķu radītais ietvars ir nozīmīgs LAPAS aktivitāšu definēšanai, un
lielākā daļa īstenoto projektu ir sinerģijā ar starptautiski notiekošām
aktivitātēm un kampaņām.
Gan attīstības sadarbība, gan dzimumu līdztiesība ir tēmas, par
kurām trūkst izpratnes gan sabiedrībā, gan politikas veidotāju vidū.
Neskatoties uz nozīmīgo institucionālo partnerību klāstu, LAPAS direktora Inese Vaivare norāda, ka teju visu organizācijas darbības laiku
ir bijis jāskaidro, kādēļ attīstības sadarbība ir būtiska un kāpēc atbalsts
vērsts uz sabiedrībām ārpus Latvijas. Turklāt, sievietes, kuras darbojas attīstības sadarbības jomā, tiek skatītas kā “pasaules lāpītājas”,
kurām aicināts drīzāk pievērsties problēmu risināšanai mājās, Latvijā. Savukārt dzimumu līdztiesības jomā ir salīdzinoši vājš tiesiskais
regulējums, pat politiskā līmenī prioritātes nosaka 2001. gadā izdotā
Dzimumu līdztiesības koncepcija. NVO ilgstoši ir aicinājušas pieņemt
Dzimumu līdztiesības likumu, taču līdz šim nesekmīgi. Faktiski iespējams novērot, ka normu veidošanu ārpolitikā ietekmē ne tikai normu
jaunuzņēmēja reputācija, tēls un ekspertīze, bet arī sociālpolitiskais
konteksts.
Taču pēdējo gadu laikā vērojamas arī nozīmīgas pozitīvas pārmaiņas Latvijas ārpolitikā un politikā kopumā. Pirmkārt, dzimumu
līdztiesība bija viena no tematiskajām prioritātēm Latvijas prezidentūrā ES Padomē 2015. gadā un Latvijas darbības laikā ANO Cilvēktiesību padomē no 2015. līdz 2017. gadam. Tā ir iekļauta kā viena no
horizontālajām prioritātēm Latvijas attīstības sadarbības politikas
pamatnostādnēs 2016.–2020. gadam līdzās labas pārvaldības, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un vides ilgtspējas jautājumiem, un
politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu Ilgtspējīgas attīstības mērķu un
Dienaskārtības 2030 sasniegšanā. Latvijas attīstības sadarbības ietvars
no 2016. līdz 2020. gadam paredz 8 % no divpusējās attīstības palīdzības novirzīt atbalstam dzimumu līdztiesības stiprināšanai attīstības
sadarbības partnervalstīs. Šādu prioritāšu sasniegšana uzskatāma par
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tiešu NVO darba rezultātu, ar savu darbību un projektiem ilgstoši pierādot, ka aktivitātēm ar šādu fokusu ir nozīmīga ietekme pārejas un
pēckonflikta sabiedrībās. NVO ir spējušas nostiprināt šīs normas caur
saviem labās prakses piemēriem attīstības sadarbības projektos.
Attīstības sadarbība kopumā ir joma, kurā sadarbība ar NVO ir
ļoti labi iestrādāta, uz to norāda arī tas, ka daudz attīstības sadarbības projektu īsteno tieši NVO. Vienlaikus sadarbība ar NVO attīstības
sadarbības kontekstā ir tikusi pielāgota, izprotot NVO darbības ierobežojumus un radot elastīgākus apstākļus līdzdalībai, kas ir nozīmīgi
tieši sieviešu iespējošanai.21
Otrkārt, 2019. gada septembrī Saeimā tika izveidota Dzimumu
līdztiesības, reproduktīvās veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanas deputātu grupa, kas rada papildu platformu NVO sarunai ar
politikas veidotājiem par dzimumu līdztiesības jautājumiem, rodot iespēju NVO kļūt par starptautisko normu tulcēm vai piedalīties normu
jaunradīšanā.
Treškārt, 2020. gada jūlijā tika pieņemts Nacionālais rīcības plāns
ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 “Par sievietēm, mieru
un drošību” mērķu īstenošanai Latvijā 2020.–2025. gadam. ANO rezolūcijas sākotnējais mērķis bija integrēt dzimuma aspektu konfliktu
risināšanā, jo tieši konfliktsituācijās var pieaugt dzimumu nevienlīdzība, taču šobrīd pastiprināta uzmanība tikusi pievērsta tieši nemilitāru instrumentu lietderīgumam, arvien vairāk iekļaujot attīstības
sadarbības, humānās palīdzības, izglītības un daudzus citus elementus, kas paplašina arī sieviešu iesaistes iespējas.22 Šajā rīcības plānā ietvertajām aktivitātēm būtu jāpaaugstina koordinācija starp dažādām
iesaistītajām pusēm tādas ārpolitikas un drošības politikas izstrādei,
kas ņemtu vērā dzimumu aspektu. Konkrēts rīks tā sasniegšanai ir
dzimumu līdztiesības konsultanta izveide aizsardzības un iekšlietu
sektoros.
21
22

Intervija ar Inesi Vaivari, op. cit.
Likumi.lv, “Par Nacionālo rīcības plānu ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 “Par
sievietēm, mieru un drošību” mērķu īstenošanai Latvijā 2020.-2025. gadam”, https://likumi.
lv/ta/id/316163-par-nacionalo-ricibas-planu-apvienoto-naciju-organizacijas-drosibas-padomes-rezolucijas-nr-1325-par-sievietem-mieru-un-drosibu-merku-istenosanai-latvija-20202025-gadam.
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Rīcības plāna izstrādē tika iesaistītas arī NVO, un I. Lāce to vērtē
kā labi fokusētu un efektīvu. Tomēr gan Centrs MARTA, gan LAPAS
ir pieredzējušas, ka par šo tēmu iekļaušanu un patiesu atspoguļošanu
ārpolitikā nemitīgi jāatrodas sardzē. NVO uzdevums ir nosargāt ne
tikai to, ka dzimumu līdztiesība un cilvēktiesības vispār paliek prioritāras, bet arī ka par šīm tēmām ir pareiza izpratne. Dzimumu līdztiesības veicināšana neaprobežojas ar līdzvērtīgu dalībnieku skaitu
pasākumus un pasākuma runātāju vidū. Turklāt tēma var viegli tikt
politizēta un polarizēta, kā tas bija novērojams diskusijā par Stambulas konvenciju. Līdz ar to NVO uzdevums kā sociālo pārmaiņu veicinātājiem ir ne tikai mudināt kādu normu pieņemšanu nacionālā līmenī, bet arī uzraudzīt, kā šīs normas tiek ieviestas un praktizētas, tajā
skaitā valsts ārpolitikā.
Tomēr izjūtas par to, vai šāds NVO darbs tiek respektēts ārpolitikas veidotāju vidū, atšķiras. No vienas puses, ir sajūta, ka NVO, īpaši sieviešu vadītas NVO, tiek aicinātas pie galda kā “dzimuma kvotas”
aizpildītājas vai līdzsvarotājas un ka par to iedomājas pēdējā brīdī.
Šādas izjūtas attiecināmas uz publiskiem pasākumiem un sarunām
par tēmām, kas saistītas ar ārpolitiku. Šo iespējams skaidrot ar pastāvošo NVO tēlu, proti, ka tās strādā ar tā saucamajām “maigās varas”
tēmām. Taču tieši dažādības nodrošināšanas nolūkos “sievietēm no
Austrumeiropas” dažkārt ir vieglāk tikt pie vārda starptautiskos forumos, kas var palīdzēt nodrošināt Latvijas pārstāvniecību arī ar NVO
palīdzību.
No otras puses, NVO praktiskais darbs tiek atzinīgi novērtēts no
Ārlietu ministrijas puses un to labprāt prezentē sadarbības partneriem
kā labās prakses piemērus. To labi atspoguļo šis Ilutas Lāces citāts: “Ja
ir runa par sadarbību ar Ārlietu ministriju Centrālzāzijā un Austrumu
partnerības valstīs, ir sajūta, ka mūsu darbs tiek ievērots un respektēts. Ir iespaids, ka lepojas par to, ko mēs darām. Piemēram, īsi pirms
ārkārtējās situācijas izsludināšanas Latvijā viesojās Kanādas ārlietu
ministrs. Kad notika saruna par to, kāda varētu izskatīties attīstības
sadarbības politika, kā Latvija sadarbībā ar Kanādu varētu virzīties attīstības sadarbības politikā un kur ir sinerģijas punkti, es arī biju šajā
sarunā iesaistīta. Man tas likās brīnišķīgi, ka tieši saistībā ar dzimumu
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līdztiesību, feministisko politiku, kādu Kanāda īsteno (..), viņi saredz
arī MARTU kā nopietnu partneri, ka mēs ienākam ar savu redzējumu
un viedokli, kur un kādā veidā varētu būt sinerģijas”.23
Secinot, NVO Latvijas ārpolitikā ir gan normu tulces, gan jaunuzņēmējas, gan uzraudzes īpaši dzimumu līdztiesības, cilvēktiesību un
attīstības sadarbības jomā, kā arī praktisku ārpolitikas rīku ieviesējas
tieši šajās jomās. Tam ir būtiska ietekme uz sievietes tēla ārpolitikā
veidošanu, un šā procesa rezultāti ir divejādi. Pirmkārt, tiek stiprināta izpratne par to, kādēļ sievietes ir jāiesaista konfliktu risināšanā. Kā
iepriekš jau minēts, šodienas Baltkrievijas politiskās situācijas kontekstā atbalsts sieviešu NVO tiek skatīts kā viens no veidiem, kā Latvija
var stiprināt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību. Centrs MARTA ir iespējojis sievietes konfliktu vai pēckonfliktu zonās būt par miera vēstnešiem – gan praktiskai rīcībai, gan sarunu vešanai ir svarīga sieviešu
perspektīva. Tieši NVO ar attīstības sadarbības finansējuma palīdzību
var tieši ietekmēt, ka šāda kapacitāte tiek veicināta Latvijas attīstības
sadarbības politikas prioritārajās mērķa valstīs un reģionos.
Otrkārt, tiek stiprināts sieviešu – NVO līderu tēls Latvijas sabiedrībā ne tikai kā svarīgu sociālo pakalpojumu sniedzējas, bet kā ietekmīgas ārpolitisko procesu dalībnieces. Iesaistot NVO ārpolitikas
veidošanas procesā, pat fokusējoties vien uz atsevišķām tēmām, kā
attīstības sadarbība, dzimumu līdztiesība vai diaspora, tiek piešķirta papildu leģitimitāte nevalstiskā sektora darbiem un panākumiem,
faktiski apstiprinot NVO kā sociālo pārmaiņu virzītāju lomu. Turklāt
Nacionālā rīcības plāna ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325
“Par sievietēm, mieru un drošību” mērķu īstenošanai Latvijā 2020.–
2025. gadam iespējams veidot vēl stiprāku sadarbību ar sievietēm-līderēm. Piemēram, Iluta Lāce ir kļuvusi par miera vēstnesi te, Latvijā, un
uzskata, ka šis nosaukums ir ļoti atbilstošs, pat ja faktiski nozīmē darīt
tieši to pašu darbu – skaidrot sabiedrībai un politikas veidotājiem par
sieviešu lomu ārpolitikā un drošībā. Vienlaikus “tas iedod jaunu ietvaru un jaunu svaru balsij”.24
23
24

Intervija ar Ilutu Lāci.
Turpat.
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Līdz šim sievietes, lai gan izcilas savās zināšanās, nav publiski redzamas kā līderes ārlietu sektora un nevalstiskā sektora sadarbības
veicināšanai, un esejas noslēgumā piedāvāti daži veidi, kā šo situāciju
mainīt.

Sieviešu līderība un NVO līdzdalība ārpolitikas
veidošanā
Starptautiskā pieredze rāda, ka sieviešu NVO pienesumu ārpolitikas
iniciatīvu izstrādē nereti nenovērtē, neskatoties uz šī pienesuma nozīmīgumu un ietekmi. Taču ir pierādīts, ka sadarbības formalizācija var
mudināt sieviešu NVO darba novērtējumu, kā arī līdzsvarot dažādu
iesaistīto pušu ambīcijas uz atzinību. Konsultatīvo padomju un darba
grupu izveidē ārpolitikas un drošības politikas jomā ir svarīgi noteikt
par prioritāru sieviešu (un citu mazāk pārstāvēto sociālo grupu) interešu pārstāvniecību. Latvijā jau ir nevalstiskās organizācijas, kuras šo
lomu var lieliski pildīt. Kolīdz izvirzām dzimumu līdztiesību par mērķi noteiktos ārpolitikas virzienos, par to nedrīkst lemt bez sieviešu interešu pārstāvošu NVO līdzdalības. Sieviešu līdzdalība jebkuras politikas veidošanā ir nozīmīga, jo sniedz papildu ieskatu tajā, kādas ir šīs
sabiedrības grupas pieredzes, vajadzības un prioritātes. Latvijas NVO,
ilgstoši sadarbojoties ar NVO Latvijas attīstības sadarbības mērķa valstīs, ir pierādījušas šo specifisko zināšanu nozīmi, lai īstenotajām aktivitātēm būtu lielāka ietekme. Šāda principa ieviešana politikas veidošanas forumos stiprinātu NVO kā normu jaunuzņēmēju un tulču
lomu.
Vēl nozīmīgāks solis būtu izvirzīt feministisku ārpolitiku kā savu
mērķi, līdzīgi to jau ir izdarījušas Kanāda, Francija, Meksika un
Zviedrija. 2020. gada septembrī arī ASV Kongress tika aicināts ieviest feministisku pieeju ārpolitikai.25 Feministiskas ārpolitikas centrs
25

International Center for Research on Women, Historic Legislation Calling for a Feminist
Foreign Policy Introduced in U. S. Congress [Vēsturisks likumdošanas akts, kas aicina ASV
Kongresam ieviest feministisku ārpolitiku], 23.9.2020, https://www.icrw.org/press-releases/
historic-legislation-calling-for-a-feminist-foreign-policy-introduced-in-u-s-congress/.
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(Centre for Feminist Foreign Policy), starptautiska biedrība, ir izstrādājusi priekšlikumus feministiskai ārpolitikai arī Eiropas Savienībā, kur
viens no centrāliem principiem ir sadarbība ar feministiskiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un organizācijām.26
Tāpat, atbalstot Latvijas NVO interešu aizstāvības aktivitātes, ir
svarīgi nodrošināt pieejamu finansējumu līdzdalībai starptautiskās
NVO apvienībās un tīkla organizācijās, kuru mērķis ir veicināt tādu
ārpolitikas veidošanas procesu, kas iekļauj dažādu sabiedrības grupu
perspektīvas. Vairākas Latvijas NVO līdzdarbojas Eiropas Sieviešu
lobijā, kas ir sabiedriska organizācija, kura veicina sieviešu iespējas,
tostarp panākot viņu aktīvu iesaisti sabiedrības un politikas procesu ietekmēšanā. 2020. gada septembrī Eiropas sieviešu lobijs kopā ar
citām NVO un tīkla organizācijām aicināja paaugstināt ES pieejamo
finansējumu cīņai pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm.27 Papildu finansējums arī ļautu NVO iesaistīties kapacitātes stiprināšanas
aktivitātēs starptautiskā līmenī, izmantojot tādus resursus kā Women
in Foreign Policy.
Tieši līdzdalība nacionāla līmeņa politikas veidošanas platformās,
kā arī starptautiskos sieviešu NVO un NVO līderu forumos palīdzēs
nostiprināt šo NVO tēlu un priekšnosacījumus veiksmīgam normu
jaunuzņēmēju un tulču darbam, proti, lai tā būtu cienīta organizatoriska platforma un lai viņu ekspertīzei un pieredzei uzticētos. Tā arī
turpmāk nevalstiskajam sektoram varētu būt nozīmīga loma cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības kā ārpolitikas prioritāšu definēšanai.

26

27

Nina Bernarding and Kristina Lunz, A Feminist Foreign Policy for the European Union [Feministiskā ārpolitika Eiropas Savienībai], Centre for Feminist Foreign Policy, 2020, https://
centreforfeministforeignpolicy.org/report-feminist-foreign-policy-for-the-eu.
European Women’s Lobby, 15 CSOs demand increased funds in the EU budget to end violence
against women and girls [15 civilās sabiedrības organizācijas prasa palielināt fondus, kas
paredzēti ES cīņai vardarbības pret sievietēm un meitenēm izbeigšanai], 24.9.2020, https://
womenlobby.org/15-CSOs-demand-increasedfunds-in-the-EU-budget-to-end-violenceagainst-women.
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INTERVIJA AR ILUTU LĀCI,

Centra MARTA direktori

Agnese Lāce: Latvijas Ārpolitikas institūts gatavo rakstu krājumu
par ārpolitiku un sievietēm. Mans uzdevums ir rakstīt par sievietēm
nevalstiskajās organizācijās (NVO) un ārpolitisko dimensiju. Un nodomāju, ka ir jāparunājas ar MARTU, jo jums ir ļoti liela pieredze tieši
attīstības sadarbības projektu jomā. Viena no lietām, par ko es domāju
tieši šī raksta kontekstā, ir – vai ir tā, ka nevalstiskais sektors ir sieviešu sektors.
Iluta Lāce: Es domāju, kā kurā jomā. Jo tas, kas attiecas uz vides
jautājumiem, ja mēs runājam par Latviju, tur ir ļoti daudz vīriešu –
organizāciju vadītāju, kas ir bijuši un man ir zināmi, un kas ir eksperti
jomā, bet, protams, jautājumi, kas ir saistīti ar sieviešu tiesībām, tur
arī nav tik daudz organizāciju kā tādu. Un MARTA un citas organizācijas, kuras pastarpināti varbūt pieskaras kaut kādiem jautājumiem,
kaut vai PROVIDUS, tur lielākoties ir sievietes, arī [Pilsoniskās] alianses vadībā, jo nevalstiskai organizācijai, lai viņa pastāvētu vai viņa
nodrošinātu savu darbību, lai viņi izdzīvotu, tur ir [nepieciešama] ārkārtīga ieguldīšanās, ārkārtīga ziedošanās. Tur jābūt cilvēkam ar kaismi un ticību ideāliem un spēju apvienot daudzas dažādas lietas, būt
multifunkcionālam dažādās jomās un lietās ne tik daudz raugoties uz
to, ko es no tā iegūšu, bet ko es došu citiem. Diemžēl, raugoties uz šīm
kvalitātēm, tās ir tās, ko jau socializācijas procesā vairāk trenē tieši
sievietēm.
Agnese Lāce: Tas ir par tādu ierasto dzimumu lomu sadalījumu sabiedrībā, ka sievietes ir tās, kurām jārūpējas?
Iluta Lāce: Jā, bet arī, piemēram, tās organizācijas, kuras es minēju, kur arī ir vairāk vīrieši, tur arī jāskatās, kur ir iespējams gūt kaut
kādus resursus – kur ir vienkārši un kur mazāk vienkārši. Tas ir tas,
ko esmu pamanījusi, bet es būšu priecīga uzzināt ciparus.
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Agnese Lāce: Un tieši par šo ārpolitisko dimensiju, jūs strādājat arī
pārsvarā Centrālāzijā, vai nē?
Iluta Lāce: Centrālāzijā, Austrumu partnerības valstīs. MARTA
pastāv un ir pastāvējusi pateicoties tam, ka mums ir ļoti intensīva sadarbība ar citām valstīm. Jautājumi, kurus mēs paceļam, ir būtiski arī
citām valstīm, lielākoties gan Rietumeiropā, gan Kanādā, gan ASV.
MARTA ir globālo organizāciju valdēs, un mēs ļoti regulāri sūtām savus redzējumus par to, kā vajadzētu izskatīties vienam vai otram politikas dokumentam, rīcības plāniem, stratēģijām un tā tālāk. Arī aktīvi iesaistījāmies [ilgtspējīgas attīstības mērķu] jautājumos, kur mēs
veidojām apaļo galdu ar Centrālāzijas sievietēm šeit, Latvijā, kur mēs
diskutējām, kā mēs saredzētu šos mērķus, un sūtījām mūsu redzējumu un viedokli ANO. Tā kā principā mūsu darbs ir uz vietas, bet arī
vienlaicīgi globālā līmenī, jo man katru dienu vai katru nedēļu ir kaut
kādas sazināšanās ar kādām reģionālajām vai globālām platformām.
Un arī jāatzīstas, ka sākotnēji mūsu pastāvēšana vispār bija iespējama
tikai tāpēc, ka man bija draugi un sadarbības partneri ārpus Latvijas,
kas saredzēja jēgu tādai MARTAI un kas arī atbalstīja finansiāli mūsu
darbību. Tā vietējo cilvēku līdziesaiste un apzināšanās, ka ir svarīgi
mūsu mērķi un darbības, tas parādījās pirms pāris gadiem.
Agnese Lāce: Sadarbība ar Ārlietu ministriju un uzstādītajiem attīstības sadarbības mērķiem ir daļa no Latvijas ārpolitikas. Vai dzimumu līdztiesība kā prioritāte vienmēr pastāvējusi? Vai tas bija kaut kas
tāds, kas bija diezgan jālobē?
Iluta Lāce: Es jūtu, ka par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu
līdztiesību, ir nepārtraukti jābūt sardzē. Un jāraugās, lai tas jautājums,
pirmkārt, būtu darba kārtībā, lai nepazustu no darba kārtības, lai tas
parādītos, jo tā netiek uztverta kā prioritāte. Un jāatzīst, ka mums Latvijā diemžēl joprojām nav dzimumu līdztiesības likuma, kā tas ir kaimiņvalstīs. Mums nav ļoti spēcīga nacionālā tiesiskā regulējuma attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Savulaik Eiropas Savienībai bija dažādas
jaukas programmas, kur dzimumu līdztiesība bija noteikta kā mērķis,
citās valstīs daudz dažādas gaidas, bet vienlaikus mums kādu laiku ES
dzīvoja vispār bez Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģiskā dokumenta. Tā bija plaisa un robs, un mēs prasījām, lai ES būtu arī savs spēcīgs
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stratēģiskais rāmis. Skaidrs, ka ir vieglāk strādāt, ir vieglāk darīt lietas
sieviešu tiesību aizstāvībai, ja tev ir, tā teikt, pamats, spēcīgs pamats,
un šobrīd mums tāda Latvijā nav. Mums ir daudz dažādu starptautisko konvenciju, kurām mēs esam pievienojušies. Mums ir daudz un
dažādu reģionālo dokumentu vai platformu, vai vēl kaut kas, bet pašiem sava likuma, kas to visu nostiprinātu un apkopotu, nav. Mums ir
2001. gada Dzimumu līdztiesības koncepcija.
Šogad mēs esam kārtējo reizi pacēluši šo jautājumu par to, ka ir
nepieciešams, ka Latvijā ir Dzimumu līdztiesības likums, un par to
ir uzrunāta arī dzimumu līdztiesības grupa Saeimā. Un arī, kad mēs
bijām Ženēvā saistībā ar Konvencijas jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanai īstenošanu Latvijā, tad pēdējās rekomendācijas, ko
ANO sniedza, ir tas, ka mums ir jābūt šim likumam. Un tas ir otro
reizi. Divreiz esam snieguši rekomendācijas, un abas divas reizes no
ANO puses tiek prasīts, lai kaut kas tāds būtu Latvijā. Mums bija izstrādāts likumprojekts, ko mēs gan sniedzām Labklājības ministrijai
2007. gadā, gan Saeimai par dzimumu līdztiesību. Viņš neguva atbalstu un tālākvirzību, diemžēl. Es domāju, tagad atkal laiks pienācis,
kad beidzot varēs kaut kādā veidā virzīties tālāk.
Agnese Lāce: Šī dzimumu līdztiesības darba grupa ir jauna tagad
Saeimā, vai ne?
Iluta Lāce: Šo grupu izveidoja Anda Čakša pēc pagājušajā gada Saeimā notikušās konferences 23. septembrī pret cilvēku tirdzniecību 25. septembrī viņa, manuprāt, izveidoja grupu, lai jūtīgos jautājumus,
kas ir saistīti gan ar vardarbību pret sievietēm, gan ar seksuālām un
reproduktīvām tiesībām un citiem būtiskiem jautājumiem. Lai tie tiešām būtu darba kārtībā, tiktu risināti un diskutēti. Nav vienbalsība
daudzos jautājumos, un var just, ka ir pamatīgi izpratnes trūkumi par
dzimumu līdztiesību un jēdzieniem kā tādiem. Trūkst izpratnes deputātu vidū, un tas ir loģiski, jo mums nav šī likumiskā ietvara, jo mums
par to vispār skolās netiek runāts, augstskolās netiek runāts – par to
pasmejas un tas netiek nopietni uztverts. Un līdz ar to nav brīnums,
ka ir izpratnes robi.
Beidzot ar [2020. gada] 14. jūliju mums ir Sieviete. Miers. Drošība
plāns. Es domāju, ka tas man nav jācitē, bet kas man liekas fantastiski,
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ka tas ir fokusēts, efektīvs, un tas paredz izveidot šo gender adviser jeb
dzimumu līdztiesības konsultanta pozīciju. Es saredzu, ka ir konkrēti mērķi, kur šī pozīcija tiks pilotēta, un tas ar laiku varētu būt labais
piemērs, ko pārnest arī uz citām nozarēm, kas būtu tikai loģiski un saprotami. Šis plāns arī vēršas pret visa veida vardarbību. Mēs arī aktīvi
iesaistījāmies šī plāna tapšanā. Diskutējām un akceptējām to nacionālā līmenī, jo tas ir Latvijā pirmais šāds plāns.
Ir fantastiska platforma “Sievietes mieram”, kas izveidojās pēc
Krievijas intervences Ukrainā, sākotnēji šajā platformā bija Krievijas,
Ukrainas organizācijas un tālāk paplašinājās arī ar Gruzijas, Centrālāzijas, Azerbaidžānas, Austrumu partnerības valstu organizācijām. Vēlāk pievienojās Baltijas valstis šai platformai, kur mēs rodam
iespēju satikties, pārrunāt aktualitātes, piemēram, kā kurā valstī ir
pārdzīvota šī ārkārtas situācija, kas ir saistīta ar COVID-19 pandēmiju un tā tālāk. Mēs esam lietas kursā, kas notiek, un dalāmies ar
stratēģijām vai idejām, kā labāk virzīt sarunas mieram un mazināt
konfliktsituācijas.
Tas, kas ir Centrālāzijā – Centrālāzijā mums ir bijuši ļoti mērķtiecīgi projekti, lai izveidotu, piemēram, Uzbekistānā un Kirgizstānā
atbalsta centrus sievietēm, kas ir ievainojamās situācijās un cieš no
vardarbības, atbalstītu mūsu partnerorganizācijas, celtu kapacitāti.
Tadžikistānā šobrīd mums ir attīstījusies programma sievietēm, kas ir
ievainojamās situācijās. Tadžikistānā ir izveidots tīkls, kurā ir 18 sievietes pierobežas teritorijā, kur ir aktīvi konflikti ar kaimiņvalstīm un
kur izceļas daudz vardarbīgu situāciju. Šīs sievietes ir kā miera aģenti,
mieri vēstneši, kuras caur dažādām aktivitātēm, veidojot iekļaujošāku
kopienu, mazina vardarbības riskus un vairo miera iespējamību. Kirgizstānā mūsu organizācijas palīdzējušas veidot dažādus inovatīvus
risinājumus sociālajām problēmām, Tadžikistānā un Kirgizstānā darījušas visu iespējamo, lai meitenes pēc 9. klases netiktu izprecinātas
un lai viņas turpinātu izglītoties un netiktu pakļautas nabadzības riskam. Arī Kirgizstānā organizācijas strādājušas, lai palīdzētu sievietēm
būt veiksmīgākām, startējot vēlēšanās. Un partnerus no Centrālāzijas
valstīm, kā arī mūsu draugus no Gruzijas un Azerbaidžānas un citviet
mēs mēģinām vest šeit uz Latviju un rādīt, ko un kā mēs šeit darām.
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Cenšamies šīs organizācijas iesaistīt arī globālajā diskusijā par to, kas
ir būtisks sieviešu tiesību aizstāvībā.
Agnese Lāce: Šī ļoti aktīvā un absolūti fantastiskā darbība tieši Austrumu partnerības valstīs, Centrālāzijā, arī citviet – vai tas no
mūsu ārpolitikas veidotāju puses ir kaut kas tāds, kur jūs redz kā partneri, vai tā drīzāk tiek uztverta kā papildu aktivitāte, kas ir jauki, bet
politikas veidotājiem tas neko nemaina?
Iluta Lāce: Ja ir runa tieši par Ārlietu ministriju un sadarbību Centrālāzijā un Austrumu partnerības valstīs, ir sajūta, ka mūsu darbs
tiek ievērots un respektēts. Ir iespaids, ka lepojas par to, ko mēs darām. Piemēram, neilgi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas viesojās pie mums Kanādas ārlietu ministrs. Kad veica sarunu par to, kāda
varētu izskatīties attīstības sadarbība, kā mēs kā Latvija sadarbībā ar
Kanādu varētu virzīties šajā attīstības sadarbības politikā un kur tie
sinerģijas punkti, es arī biju šajā sarunā iesaistīta. Man tas likās brīnišķīgi, ka tieši saistībā ar dzimumu līdztiesību, feministisko ārpolitiku, kādu Kanāda īsteno un ir izvirzījusi sev kā mērķi, viņi saredz arī
“Martu” kā nopietnu partneri, ka mēs ienākam ar savu redzējumu un
viedokli, kur un kādā veidā varētu būt sinerģijas. Piemēram, pagājušajā gadā mēs bijām Tadžikistānā un atbalstījām jaunizveidoto sieviešu
tīklu ar dažādām zināšanām un prasmēm, kas viņam būtu vajadzīgs,
un viņas izstrādāja mini projektiņus, kam viņām vajadzēja resursus,
lai īstenotu šos projektus tālāk. Tieši balstoties uz mūsu izstrādāto
projektu bāzes, viņiem izdevās piesaistīt no Kanādas fondiem finansējumu, lai tālāk idejas īstenotu savās kopienās. Lūk, piemērs, kas jau
reāli mums ir sanācis.
Un tāpat zinu arī citviet, kur mēs palīdzam cilvēkiem strukturēt
un organizēt domas sociālo problēmu risināšanai un dzimumu līdztiesības vairošanai. Lai meitenes netiktu izprecinātas un lai viņas varētu turpināt izglītību, palīdzam vietējiem cilvēkiem izstrādāt stratēģijas, domāt, kā tas varētu izskatīties ar minimāliem resursiem, ko
mēs varam iegūt no Ārlietu ministrijas projektiem. Un tālāk jau viņi
šīs idejas vairo, piesaistot un meklējot resursus no tiem fondiem, kas
viņu reģionā darbojas. Tā, man šķiet, ir darbība ar ietekmi pozitīvā
veidā. Arī tie atbalsta centri, ko mēs esam Uzbekistānā veidojuši, tas
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gan bija ar Eiropas Komisijas fondu atbalstu, tie turpina darboties,
un katru gadu ap 7000 sievietēm gūst reālu atbalstu svarīgās dzīves
situācijās.
Agnese Lāce: Vai arī ar vietējām vēstniecībām ir laba sadarbība,
plānot kopīgus pasākumus ar Latvijas vēstniecībām?
Iluta Lāce: Tur, kur šīs vēstniecības ir. Mums ir Uzbekistānā. Manuprāt arī Kazahstānā, bet Kazahstānā mums nav bijusi sadarbība.
Mums ir bijusi stažieri no Kazahstānas un Kirgizstānas šeit, Latvijā,
MARTAS centrā uz mēnesi. Viņi mācījušies, kā un kādā veidā mēs
veicam interešu aizstāvības darbu, kādas programmas mēs īstenojam,
un tad viņi ir aizbraukuši atpakaļ un tās idejas, kuras sasmēlušies, īstenojuši. Bet tāda praktiskā ilgtermiņa darbība un sadarbība, un teju
katru gadu ir kaut kādas aktivitātes, tās ir lielākoties ar Tadžikistānas,
Kirgizstānas, Uzbekistānas un Austrumu partnerības valstu organizācijām dažādu projektu ietvaros. Mēs varam atrast iespēju satikties vai
organizēt, ka viņi atbrauc pie mums. Raugoties no tā, ko mēs varam
sarūpēt.
Agnese Lāce: Ko sevī ietver miera vēstneses titluls, kādas ir aktivitātes šajā miera vēstnešu tīklā?
Iluta Lāce: Kā es to saredzu – es to darbu, kas tiek darīts gan vardarbības novēršanai, gan to, kas paredzēts Nacionālajā attīstības plānā, visās iespējamās vietās, kur es esmu ar cilvēkiem, es vienkārši izgaismoju, veicinu zināšanas par to. Un tas [statuss] arī dod, es domāju,
citu svaru. Teiksim, sarunā ar Tadžikistānas vēstnieku es noteikti
varēšu pieminēt to, ka esmu šajā statusā, un par šo plānu, kas mums
ir, un ka mums ir šī veiksmīgā sadarbība ar Uzbekistānu. Tas ir principā darbs, ko mēs ikdienā darām. Īstenībā esmu ļoti priecīga un laimīga, jo man liekas, ka tas ir ļoti atbilstošs nosaukums. Ļoti atbilstošs
tam, kas ikdienā reāli, praktiski tiek darīts īstenībā. Vienkārši beidzot
mums ir plāns, un beidzot mums ir arī vēstnešu tīkls. Tas iedod tādu
jaunu ietvaru un jaunu svaru balsij.
Domājot par globālo drošību, ir jāsāk ar drošību, kas mums ir mājās, un, ja sievietes cieš no vardarbības, ja viņas nav pilnvērtīgi sabiedrībā iesaistītas un ja viņas tiek pazeminātas, diskriminētas – par kādu
drošību mēs varam runāt, par kādu labklājību mēs varam runāt. Tā
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ir divkosība. Ne par velti, tiklīdz 2010. gadā bija Ošā uzplaiksnījums,
konflikts – ko izdarīja Eiropas Savienība? Viņi sasauca uzreiz dažādas
sieviešu tiesību organizācijas uz Briseli runāt par drošību, runāt par
mieru, apzinoties, ka sievietēm un sieviešu tiesību organizācijām ir
būtiska loma šajā visā. Kāpēc mums ir rezolūcija Nr. 1325? Par kādu
kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu mēs varam runāt saistībā ar miera
sarunām konfliktu novēršanai, ja mēs neiesaistām sievietes? Ja mēs ignorējam sieviešu ikdienu un dzīves?
Lai kā gribētos, mēs tomēr nevaram runāt par to, ka sievietēm un
vīriešiem ir vienādas iespējas. Tā nav. Sievietēm ir dubults slogs gan
saistībā ar bērnu audzināšanu, gan ar iztikas nodrošināšanu. Es domāju, arī šajā pandēmijas laikā mēs to visi izjutām un redzējām, un
aizgājām par vairākām desmitgadēm atpakaļ. Kas par slogu sievietēm!
Sievietēm, kas ir tādās profesijās, kur tev nav iespējams nodrošināt online režīmu, kur tu esi medmāsa vai skolotāja un kur tev ir darbs nepārtraukti – principā sanāk diennakti. Ja tu atnāc mājās, un tev darbs
turpināsies, ja tev ir bērni un online mācības, kurās bērni ir jāatbalsta.
Tas ir vienkārši nekorekti [neiesaistīt sievietes], un tas ir maigi teikts.
Ir jābūt sievietes balsij, klātesamībai jebkura lēmuma pieņemšanā, kas
ar to ir saistīts, zinot, kam sievietes iet cauri, kad ir konflikti.
Mēs dzīvojam līdzās, bet neredzam otra dzimuma realitāti. Mēs
esam līdzās, bet mēs neredzam, kā tad īstenībā ir būt sievietei – sievietes ķermenī un piedzīvot visu to, ko viņai nākas piedzīvot tikai tāpēc,
ka viņa ir piedzimusi sievietes ķermenī.
Agnese Lāce: Un es pavisam noslēdzošo jautājumu – ja Tev būtu
jāparaksta, kas ir sieviete Latvijas politikā un ārpolitikā, kādi būtu tie
vārdi, ko Tu izmantotu? Vai viņa ir līdere, ierindas darbiniece, cīnītāja par jautājumiem, kas citiem neinteresē, kā, piemēram, dzimumu
līdztiesība?
Iluta Lāce: Es zinu vairākas tiešām izcilas, fantastiskas sievietes,
tās sievietes, kas tiešām spēlē būtisku lomu un ir spēlējušas vēsturē
būtisku lomu. Pilnīgi noteikti viņas ir līderes, un pilnīgi noteikti viņas
ir zvaigznes, un pilnīgi noteikti viņas ir izcilas savā sniegumā, valodu zināšanās, kultūru izpratnē, sarunu veidošanā, attiecību veidošanā.
Arī vienlaicīgi, es domāju, pazemībā un pieņemšanā. Angliski vārds ir
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humble. Laikam tie būtu vārdi, kas nāk prātā, bet nu principā viņas ir
zvaigznes.
Agnese Lāce: Tu vari nosaukt, par kurām sievietēm Tu runā?
Iluta Lāce: Aina Nagobads-Ābola noteikti. Tad es domāju ir sievietes, kas šobrīd aktīvi darbojas, piemēram, Zanda Lukaševica-Kalniņa,
Aiga Liepiņa, tie ir pirmie vārdi, kas nāk uzreiz prātā. Es redzu Facebookā, cik aktīvi viņas darbojas un iestājas par mūsu lietām. Un tāpat
Inese Vaivare, ja mēs runājam par nevalstisko sektoru, kas ir aktīva
šajā jomā. Žaneta Ozoliņa. Noteikti arī, ka uzlecošā zvaigzne Elizabete
[Vizgunova].
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INTERVIJA AR INESI VAIVARI,

biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) direktori

Agnese Lāce: Kāda ir Tava saskarsme un priekšstats par sievietēm
nevalstiskajā sektorā?
Inese Vaivare: Jāsaka, ka ikdienā vairāk strādāju ar sievietēm, bet
domāju, ka viņas pievilina attīstības sadarbība, jo tā ir tēma ar palīdzēšanas, sociālo un izglītības elementu. Šajās tēmās strādāt šķiet
vairāk “sievišķīgi”. Ja nav par naudu, par atbilstošu atalgojumu, vīrieši neiesaistās. Mums, piemēram, bija projekts par globāliem nodokļiem, tur arī bija lielāka vīriešu interese. Tāpat drošības tēmā.
Taču jāsaka, ka nevalstiskajā sektorā sievietes ir vairāk arī tīri skaitliski, jo darbs ir elastīgāks un savienojams ar ģimenes pienākumiem,
kurus tomēr daudz veic arvien tieši sievietes. Vienlaikus NVO vadītāji bieži ir vīrieši, tā kā arī pašā sektorā pastāv stereotipi un ierobežojumi. Sievietes sektorā ir daudz, bet pārstāvniecībā augstākajā
līmenī – mazāk.
Agnese Lāce: Vai atšķiras situācija Latvijā un starptautiski?
Inese Vaivare: Starptautiskā līmenī bieži runā par to, kā nodrošināt dzimumu līdzsvaru pasākumos, diskusijās. Varbūt tāpēc man ir
viegli nonākt pie mikrofona, ka esmu sieviete no Austrumeiropas –
esmu tāds kritērijus izpildošais dalībnieks. Tāpēc dažkārt tieši dzimums un izcelsme var palīdzēt tikt redzamākiem, nodrošināt interešu
pārstāvniecību, nevis vēlreiz atražot aizspriedumus.
Latvijas NVO vidē nejūtos, ka sievietes kāds stumtu malā un neļautu piedalīties. Sievietes bieži strādā ar soft jeb maigās varas tēmām,
tāds ir arī kopējais NVO tēls, līdz ar to šī varētu būt nozare, kurā sievietēm ļauj izpausties. Vienlaikus NVO potenciāls ārpolitikā netiek izmantots, piemēram, tas, ka NVO var labāk aizsniegt noteiktas mērķa
grupas.
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Valstīs, kur tiek atzīts NVO darbs, tas tiek arī labāk atalgots, vairāk
NVO sektorā ir vīrieši – to redzu kaut vai sanāksmēs Eiropas līmenī.
Protams, globāli ir valstis, kur tieši pretēji – kultūra un resursu pieejamība sekmē sieviešu “izspiešanu” no darba vietām.
Agnese Lāce: Vai sievietes kopumā ir mazāk redzamas ārpolitikā?
Inese Vaivare: Zanda Kalniņa-Lukaševiča ir spēcīga sieviete Ārlietu
ministrijā, tas noteikti ir palīdzoši un var stiprināt sievietes tēlu ārpolitikā. Taču, ja runājam par diplomātiem un vēstniekiem, pirmie, kuri nāk
prātā, ir vīrieši. Sievietes nav pārāk redzamas, īpaši augstākās ierēdniecības līmenī. Protams, es varu vadīties tikai no savas pieredzes šajā ziņā.
Lai gan jāsaka, ka kopumā NVO ir laba izpratne par Ārlietu ministrijas darbu un diplomātiju, ir cieša sadarbība ar ierēdņiem, kuri
strādā ar attīstības sadarbības tēmu. Interesanti, ka attīstības sadarbības tēmā, manas pieredzes griezumā, pārsvarā ir tieši sievietes – varbūt ir kāda ārpolitikas tēmu segregācija pēc dzimuma vai nozīmīguma, nezinu. Attīstības sadarbības nodaļa vispār šķiet tāds pagaidu
punkts starp rotācijām. Tādā ziņā nevalstiskajā sektorā ir lielāka stabilitāte, cilvēki, kuri strādā ar attīstības sadarbības jautājumiem, dara
to ilgstoši, turklāt gan padomē, gan biedru vidū ir arī vīrieši. Tomēr
skaidrs, ka NVO vide nepievelk vīriešus ar “bla bla”, vīrieši ir racionāli, vajag tādu nodarbošanos, kur ir nauda un bizness.
Agnese Lāce: Vai sieviete var būt līdere Latvijas ārpolitikā?
Inese Vaivare: Sievietēm patīk tēmas dziļums, viņas attīsta savu
kompetenci, bet ārpolitika nereti ir vispārināšana, vairāk piemērota vīriešiem. Gan Ārlietu ministrija, gan Saeimas Ārlietu komisija ir
vīriešu dominēta. Šobrīd nav tāda sievietes-līderes tēla Latvijas ārpolitikā, kaut ir vairāki labi piemēri. Bet kam vispār interesē ārpolitika
Latvijas sabiedrībā? Cik vispār interesē starptautiskās organizācijas un
saistības? Šis nav stāsts tikai par dzimumu, bet arī par sabiedrības izglītību – noteiktas, sievietēm svarīgas tēmas, kā Stambulas konvenciju, jau nekavē tas, kurš par to vairāk runā, bet tas, ka cilvēki nesaprot
lietas būtību. Ir daudz vairāk jāskaidro, kas ir ārpolitika un kāpēc tā
ir svarīga. Protams, jomai piemīt zināms spēles elements, bet sievietes
bieži ir aizņemtas ar praktiskām lietām, viņām varbūt fiziski mazāk
laika tādās lietās iedziļināties. To esmu pamanījusi arī savā darbā – ka
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sievietes mazāk piedalās sapulcēs, ilglaicīgākos procesos, jo nevar to
savienot ar bērniem un ģimeni.
Agnese Lāce: Vai sieviete var veidot karjeru ārpolitikā?
Inese Vaivare: Kopumā tas ir atkarīgs no nozares. Ārlietu jomā
tas ir sarežģīti, jo ir grūti, kad vīrietim jākļūst par ceļojošo dzīvesbiedru. Tas šķiet pieņemamāk sievietei. Varbūt bez ģimenes to ir
vieglāk darīt. Nevalstiskais sektors tādā ziņā ir piemērotāks sievietei,
jo elastīgāka darba forma, taču grūti, ka visu laiku jācīnās par algu –
dominē neskaidrība, nedrošība, atkarība no projektiem. Kopumā nevalstiskajā sektorā atalgojums ir mazāks. Bet laikam sievietes to ilgāk var izturēt. Tomēr valsts finansējums NVO ir būtiski jāpalielina,
kā tas ir citur, lai atbalstītu viņu darbību. Taču ir skaidrs, ka ārlietu
tēma īsti nekotējas NVO finansējuma konkursos, konkursu veidotāji neizprot šāda darbības virziena specifiku un tam nepieciešamos
līdzekļus.
Agnese Lāce: Arī attīstības sadarbības jomā?
Inese Vaivare: Viens ir konkurence ar privāto sektoru uz attīstības sadarbībai veltīto finansējumu. Otrs, jā, dzimumu līdztiesība ir
kā prioritāte attīstības sadarbības projektu konkursos, bet arī izpratne par to ir vāja. Proti, domā, ka tas nozīmē, ka aktivitātēs būs iesaistītas gan sievietes, gan vīrieši. Taču tēma vispār ir polarizēta Latvijas
sabiedrībā, un projektus pamatot nav viegli. Tā rodas sievietes – pasaules lāpītājas tēls, kura mēģina labot dažādas netaisnības. Vienmēr
ir jāattaisnojas, kāpēc attīstības sadarbība vispār ir vajadzīga – kāpēc
jāpalīdz citiem, ja mums te ir problēmas. Bet tas ir saistīts ar to, ka
“ārlietas”, “ārvalstis” ir kaut kas tāls, mums nesvarīgs. Mēs nodalām
ziņas un ārvalstu ziņas, vēsturi un pasaules vēsturi – tas viss šķiet
tālu un kaut kas, kas uz mums neattiecas. Līdz ar to, ja jebkurš darbojas ārpus Latvijas, izveidojas noteikts tēls. Bet tas atšķiras starp dzimumiem – vīrietis tiek uztverts kā piedzīvojumu meklētājs, varonis,
“motociklists Āfrikā”. Sievietes – kā pasaules lāpītājas, kuras izdomā
sev darbu, būtu labāk glābušas vietējos. Migrācijas tēmā vēl tālāk –
sievietes tiek uzreiz saistītas seksuāli ar migrantiem, ja sieviete aizstāv
migrantus, viņa noteikti grib kādu precēt un tā tālāk. Prasās psihologa
komentārs.
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Agnese Lāce: Tomēr LAPAS ir “pie galda” attīstības sadarbības
jomā, piedalās. Vai ir sajūta, ka novērtē?
Inese Vaivare: Jā, attīstības sadarbība tomēr ir joma, kur ir iestrādāta ļoti laba sadarbība ar NVO, izpratne par mūsu ierobežojumiem
līdzdalībai, meklējumi kopīgām iespējām, arī projektu konkursā puse
ir NVO sektoram, kas ļauj šo kapacitāti stiprināt. Tomēr citās jomas
diskusijās dažkārt ir sajūta, ka LAPAS pašas uzprasās pie galda vai ka
NVO līdzdalība ir tāda pēdējā brīža doma, kad svarīga ir diskusijas
dalībnieku dažādība, nevis piedāvātais saturs. Ir sajūta, ka uztver tikai
kā praktiķus, nevis cilvēkus, kas veido saturiskos konceptus, kuros šīs
aktivitātes balstās. Vēlētos domāt, ka LAPAS tomēr ir kapacitāte bagātināt ārpolitikas diskusijas arī saturiski. Gribētos arī, lai attīstības sadarbība netiktu skatīta kā atrauta politikas joma no divpusējām attiecībām, ārpolitikas komunikācijas, Latvijas tēla un citiem nozīmīgiem
ārpolitikas aspektiem. Tas nav tikai par projektiem un finanšu pārdali, bet par valsts atbildību un iesaisti globāli.
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Mazākumtautību sievietes
Latvijas politikā – daudzslāņainas
identitātes, atšķirīgas jomas
UNA ALEKSANDRA BĒRZIŅA-ČERENKOVA
Latvijā 2020. gadā pie mazākumtautībām pieskaitāmi 37,8 % iedzīvotāju, no tiem – 29,6 % krievu, 4,9 % baltkrievu, 2,7 % ukraiņu, 2,5 %
poļu, 1,4 % lietuviešu un 1,2 % citu tautību pārstāvju.1 Pie sieviešu skaita valstī 2020. gadā 1 026 7192 var pieņemt, ka Latvijā dzīvo aptuveni
388 100 mazākumtautību sieviešu. Tomēr nelatviešu sieviešu politiskā
pārstāvība ir ļoti zema – no 13. Saeimā ievēlētās 31 sievietes tikai 3 sievietes var uzskatīt par piederīgām etniskajām minoritātēm. Atklājas
spēcīga mazākumtautību sieviešu iesaistes problēma Latvijas politikā.
Latvijai kā demokrātiskai valstij ar neviendabīgu etnisko sastāvu,
turklāt esot daļai no globalizētas iedzīvotāju un darbaspēka kustības
plūsmas, ir jāmeklē nepietiekamās mazākumtautību sieviešu pārstāvniecības iemesli un risinājumi, lai valsts politiskā sfēra spētu atspoguļot sabiedrības neviendabīgumu un nodrošinātu dažādu minoritāro
grupu pārstāvniecību. Ja šis darbs netiks veikts šodien, kad Latvijas
etnisko sastāvu galvenokārt veido vēsturiskās, reģionāli tuvās minoritātes un sabiedrība ir salīdzinoši viendabīga no rasu viedokļa, nākotnē valstij būs jāsaskaras ar arvien pieaugošiem pārstāvniecības deficīta radītiem izaicinājumiem. Turklāt šie izaicinājumi, kā rāda citu
valstu pieredze, neizdevīgā situācijā mēdz nostādīt tieši sievietes.
1

2

Centrālais statistikas birojs, “Latvijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs”, 2019, https://www.
csb.gov.lv/sites/default/files/data/Skoleniem/iedzivotaju_etniskais_sastavs.pdf.
Centrālā Statistikas pārvalde, “IRG120. Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, vecuma grupām un
valstiskās piederības gada sākumā”, https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzrakst/
IRG120.px/table/tableViewLayout1/.
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Šī raksta mērķis ir izpētīt esošo situāciju Latvijas politiskajā arēnā
no starpsekcionālā feminisma teorijas skatupunkta, salīdzināt balsošanas paradumus attiecībā uz mazākumtautību sievietēm ārvalstīs un
Latvijā, pievērsties minoritāro identitāšu daudzslāņainībai un diskriminācijai politiskajā procesā, tostarp izaicinot etniskās piederības kā
politiķes definējošā identitātes faktora nozīmi.
No praktiskā viedokļa rakstā iezīmēts jautājumu spektrs, kurus
mazākumtautību politiķes izvēlas risināt savā profesionālajā darbībā partijās gan ar tradicionāli latviešu, gan nelatviešu elektorātu; tiek
ziņots par izaicinājumiem, ar kuriem viņas saskaras, kā arī norādīts
uz plašākām mazākumtautību sieviešu aktīvisma platformām, tostarp
NVO. Darba metodoloģija balstās uz dokumentu analīzi un padziļinātajām intervijām.

Balsošanas paradumi attiecībā uz mazākumtautību
sievietēm ārvalstīs un Latvijā
Analizēt etnisko vai rasu minoritāšu sievietes politikā allaž ir izaicinoši, jo izcelsme savienojumā ar dzimumu rada “dubultās minoritātes” situāciju. Saskaņā ar intersekcionālā feminisma teorijas
skaidrojumu “dažādas nevienlīdzības formas bieži darbojas kopā un
saasina viena otru. Cilvēku sociālās identitātes var pārklāties, radot
savienotu diskriminācijas pieredzi”. 3 Intersekcionālā feminisma nostādnēm mēdz būt ne vien zinātniski analītisks pielietojums, bet arī
ietekme uz spriedumiem par praktiskiem cilvēktiesību pārkāpumu
jautājumiem: “Daudzi pētnieki un tiesību aizstāvji ir apgalvojuši, ka
cilvēktiesību prasībās būtu jāatzīst, ka indivīdiem ir vairākas identitātes un ka šīs identitātes ietekmē viņu diskriminācijas pieredzi”.4
3

4

UN Women, “Intersectional feminism: what it means and why it matters right now” [Intersekcionālais feminisms: ko tas nozīmē un kāpēc tas šobrīd ir svarīgs], 1.7.2020, https://www.
unwomen.org/en/news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminismwhat-it-means-andwhy-it-matters.
Ontario Human Rights Commission, “An introduction to the intersectional approach” [Ievads
intersekcionālā pieejā], http://www.ohrc.on.ca/en/intersectional-approach-discriminationaddressing-multiple-grounds-human-rights-claims/introduction-intersectional-approach.
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Kā norādīts pētījumos par balsošanas uzvedību Apvienotajā Karalistē, savienotu identitāšu klātbūtne vien samazina iespējas mazākumtautību pārstāvošai politiskajai kandidātei tikt ievēlētai. Vēlētāju
motivācijas, kas noved pie šāda iznākuma, mēdz būt atšķirīgas: “Diskriminācija var izrietēt no aizspriedumiem, vēlmes uzticēties savas
grupas pārstāvim un favorītisma vai pārliecības par deskriptīvās
pārstāvniecības vērtību (sabiedrībā, kurā rase un etniskā piederība ir
nozīmīgas identitātes), vai arī no kādas [šo faktoru] kombinācijas”.5
Turklāt, ja mazākumtautības sieviete pieder vēl pie citām minoritāšu grupām (LGBTQI, reliģija, rase, šķira), – iestājas “trīskāršās minoritātes” situācija, kas vēl vairāk samazina kandidāta izredzes. Dzimuma
identitāte mēdz tikt izcelta kā horizontālais aspekts, kas krustojas ar
visiem citiem minoritāšu aspektiem, tādiem kā “migrante”, “runātāja ar
akcentu”, “atšķirīga izskata cilvēks” u. c.6 Ziņojumos par minoritāšu sieviešu politisko pārstāvību ir atzīmēts, ka ne vien piederība minoritātes
rasei vai tautībai, bet arī reliģijai, īpaši islāmam, ir papildu ierobežojums
minoritāšu sieviešu vēlēšanu perspektīvām, jo “iekļaušana ir atkarīga
no viņu vēlmes rīkoties kā laicīguma un asimilācijas simboliem”.7
Lai gan ne visu balsošanas uzvedību ietekmē aizspriedumi, sieviešu nepietiekama pārstāvība politikā Latvijas sabiedrībā ir aktuāls jautājums. “Sieviešu varas indeksā 2020” Latvijai ir piešķirti 37 punkti
politiskās paritātes skalā, kas ir divas reizes zemāks rādītājs nekā saraksta līderei Kostarikai (74).8 Sievietes piederība etniskai minoritātei
5

6

7

8

Nicole S. Martin, Sylvia Blinder, “Biases at the Ballot Box: How Multiple Forms of Voter Discrimination Impede the Descriptive and Substantive Representation of Ethnic Minority
Groups” [Aizspriedumi balsojot: kā dažādas diskriminācijas formas aizkavē etnisko minoritāšu pārstāvniecību], in: Politcal Behaviour, 2020, https://doi.org/10.1007/s11109-020-09596-4.
Marian Sawer, “Representing Trees, Acres, Voters and Non-voters: Concept of Parliamentary
Representation in Australia” [Pārstāvot kokus, akrus, balsotājus un nebalsotājus: parlamentārā reprezentācija Austrālijā], in: Speaking for the People. Representation in Australian Politics,
ed. by Marian Sawer, (Melbourne University Press, 2001), 59–60. Citāts no: Karina Anthony,
“The Political Representation of Ethnic and Racial Minorities”, New South Wales Parliamentary Library Research Service, 2006, https://www.parliament.nsw.gov.au/researchpapers/Documents/the-political-representation-of-ethnic-and-racia/PoliticalRepFINALandINDEX.pdf.
Rainbow Murray, “The Political Representation of Ethnic Minority Women in France”
[Politiskā etnisko minoritāšu pārstāvniecība Francijā], in: Parliamentary Affairs, Volume 69,
Issue 3, July 2016, 586–602, https://doi.org/10.1093/pa/gsv064.
Council on Foreign Relations, “Women’s Power Index” [Sieviešu varas indekss], 2020, https://www.cfr.org/article/womens-power-index.

190

neapšaubāmi ir papildu faktors, kas spēj kavēt tās politisko karjeru:
“Mazākumtautību sievietes politikā saskaras ar īpaši augstu barjeru,
jo viņas var saskarties ar diskrimināciju gan dzimuma, gan etniskās
piederības dēļ”.9
Latvijas gadījumā tiek ziņots, ka vēlētāji partijas kandidātu sarakstos mēdz meklēt citu tautību pazīmes pēc vārdiem un uzvārdiem un
izsvītrot šādus kandidātus, piemēram, 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā.10 Iveta Kažoka raksta: “Ja paskatās uz Top10 sarakstiem, var redzēt, ka jau tā ļoti nedaudzie kandidāti ar nelatviešu vārdiem/uzvārdiem, kuri startēja tā saukto latvisko partiju sarakstos, tika
izsvītroti uz sarakstu beigām. Vienīgie 3 izņēmumi: Judins, Ņenaševa,
Loskutovs”.11 Jāatzīst, ka nav datu, kas apliecinātu kandidāta dzimuma faktora ietekmi uz šādu vēlētāju rīcību, tomēr CVK dati parāda,
ka mazākumtautību sievietes “latviešu partiju” sarakstos saņem lielu
svītrojumu skaitu, piemēram, Jeļena Jesajana un Marija Golubeva no
“Attīstībai/PAR”.12
Pētījuma par krievu minoritāti Latvijā un Igaunijā autori norāda
uz vēl vienu iemeslu, kas, iespējams, kavē aktīvu krievu tautības sieviešu iesaisti politikā, proti – augstāki tradicionālisma rādītāji dzimumlomu un ģimenes vērtību uztverē salīdzinājumā ar mažoritātēm:
gan ar latviešu un igauņu tautības pārstāvjiem, gan ar krievu tautības
pārstāvjiem Krievijā.13
9

10

11

12

13

Manchester University, “Ethnic minority candidates face bias during UK elections” [Etnisko minoritāšu kandidāti sastopas ar aizspriedumiem vēlēšanās AK], 13.2.2020, https://www.
manchester.ac.uk/discover/news/ethnic-minority-candidates-face-bias/ [preses relīze attiecībā
uz augstāk citēto Nicole S. Martin, Sylvia Blinder pētījumu].
Sputnik Latvija, “Ijabs: krievi Latvijā vēl joprojām balso par “savējiem”, 26.6.2019, https://
sputniknewslv.com/Latvia/20190626/11904762/Ivars-ijabs-krievi-balso-par-savejiem.html.
Par līdzīgu rīcību ziņots arī no cittautiešu vēlētāju puses, proti, latviešu uzvārdi mēdz tikt
izsvītroti no “nelatviešu” elektorāta vidū populārāku politisko spēku sarakstiem.
Iveta Kažoka, “@IvetaKazoka” Twitter konts, 27.5.2019, https://twitter.com/IvetaKazoka/
status/1132883627648397313.
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019, 9. Attīstībai/Par!, https://epv2019.cvk.lv/pub/velesanurezultati/saraksti/attistibai-par.
Marharyta Fabrykant, Vladimir Magun, “Gender and Family Normative Attitudes in Russian-Speakers in Estonia and Latvia Compared to Other Estonians, Latvians, and Russians
in Russia” [Dzimte un normatīvās attieksmes pret ģimeni krieviski runājošajās sabiedrības
grupās Igaunijā un Latvijā, salīdzinājumā ar igauņiem, latviešiem un krieviem Krievijā], in:
SSRN, 20.12.2017, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3091391.
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Ņemot vērā šos aspektus, nav pārsteidzoši, ka mazākumtautību sieviešu politiskās pārstāvības līmenis Saeimā un pašvaldībās joprojām ir
nesamērīgi zems. Piemēram, ebreju tautības sievietes Latvijas politiskajā
procesā nav pārstāvētas vispār. Viktorija Šaldova, sabiedriski aktīva ebreju kopienas Latvijā locekle, kura ikdienā strādā ar jauniešu izglītības
jautājumiem, ebreju sieviešu trūkumu Latvijas politikā skaidro ar vairākiem faktoriem: “Latvijā ir daudz aktīvu, izglītotu ebreju tautības sieviešu, bet viņas neiet politikā, izvēloties veidot karjeru privātajā sektorā.
Tas daļēji ir valodas jautājums – kaut atšķirībā no krievu minoritātes,
ebreju kopiena sevi pozicionē kā vairāk saistītu ar pirmskara Latviju,
nevis Padomju laika kopienu, bet realitātē daudzas ģimenes ir krievvalodīgas. Jāņem vērā arī piederības izjūtas trūkuma faktors. Protams,
motivācija iet uzņēmējdarbībā, nevis politikā, ir arī pragmatiska – privātais sektors sniedz daudz vairāk iespēju sevi finansiāli nodrošināt”.14
Interesanti, ka Eiroparlamenta vēlēšanās, kuru kampaņās tiek izmantota spēcīga etniskā polarizācija un mazākumtautību tiesību
aizsardzības naratīvs, mazākumtautību politiķi mēdz iegūt augstāku pārstāvniecību, un visredzamākā to vidū ir sieviete politiķe Tatjana Ždanoka (Latvijas Krievu savienība).15 Tatjana Ždanoka ir vienīgā Latvijas pārstāve, kura tikusi ievēlēta katrā EP sasaukumā kopš
2004. gada.16 Šajā gadījumā gan, iespējams, dzimuma faktors ir pakārtots spējai organizēt atbalstu mazākumtautību politikas mērķiem.

Minoritāro identitāšu daudzslāņainība,
diskriminācija un politiskais process
Vairākām minoritāšu identitātēm apvienojoties viena politiķa personībā, mēdz būt divu veidu sekas. Saskaņā ar pirmo scenāriju sabiedrības
acīs minoritāšu identitātes tiek savstarpēji pastiprinātas, un politiķis
14
15

16

Intervija ar Viktoriju Šaldovu, 25.9.2020. Intervija nav publicēta raksta pielikumā.
European Parliament, Tatjana Ždanoka, https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28619/
TATJANA_ZDANOKA/home.
Eiropas Parlaments, Birojs Latvijā, Eiropas Parlamenta iepriekšējie sasaukumi, https://www.
europarl.europa.eu/latvia/lv/latvijas-deput-ti/ep_ieprieksejais_sasaukums_2004-2009.html.
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izvēlas kļūt par sociālā taisnīguma un dažādu pilsonisko tiesību aspektu aizstāvi pat plašāk, nekā sniedzas viņas/viņa personiskā piederība –
kā The New York Times intervijā teicis toreizējais ASV Pārstāvju palātas
loceklis Bernijs Franks, viņš, “kreiļrocīgs, homoseksuāls ebrejs”, savu
identitāšu dēļ ir kļuvis par “pretsitēju, kuram visvairāk prieka sagādā
cīņa aizsardzībā”.17 Vairāku līmeņu minoritāšu identitāšu klātbūtne var
pastiprināt politiķa kā sociālā taisnīguma meklētāja uzticamību, bet
dažos gadījumos pret kādu no identitātes šķautnēm vērstā vēlētāju uztvere var kopējo politiķa uzticamību arī iedragāt.
Otrais iznākums ir pretējs – politiķis izceļ tikai vienu savas minoritārās identitātes aspektu, aizstāvot konkrēto mazākuma grupu, bet
neuzskata plašāku sociālā taisnīguma nodrošināšanu citām minoritārām grupām par savu uzdevumu.
Šis efekts izskaidrojams gan ar ideoloģiskiem, gan pragmatiskiem
apsvērumiem. Raugoties no ideoloģiskā viedokļa, cilvēks var piederēt
vienai minoritātei, bet pret citām izturēties neiecietīgi. Latvijas parlamentāriete Jūlija Stepaņenko (ievēlēta no saraksta “Saskaņa” – sociāldemokrātiskā partija) bija to 20 deputātu vidū, kuri iesniedza pieteikumu
Izglītības likuma grozījuma, kas ierobežotu krievu valodas lietošanu
mazākumtautību skolās, apstrīdēšanai LR Satversmes tiesā.18 Tādējādi var uzskatīt, ka Jūlija Stepaņenko profesionālās darbības jautājumi
ietver mazākumtautību tiesības. Tomēr politiķe nav kļuvusi par citu
minoritāro grupu sociālā taisnīguma nodrošināšanas aizstāvi. Viņas
politiskā programma ir vērsta uz pretdarbību Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija)19 un kampaņu pret viendzimuma pāru tiesībām, tostarp, Dzīvesbiedru likumu.20 J. Stepaņenko
nav vienīgā mazākumtautību politiķe Latvijā ar šādiem uzskatiem – arī
17

18

19
20

Claudia Dreyfus, “And Then There Was Frank” [Un tad bija Frenks], The New York Times,
4.2.1996, https://www.nytimes.com/1996/02/04/magazine/and-then-there-was-frank.html.
Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Spriedums Latvijas Republikas vārdā Rīgā,
2019. gada 23. aprīlī lietā Nr. 2018-12-01, http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/
2018/07/2018-12-01_Spriedums.pdf.
Jūlijas Stepaņenko mājaslapa, Par mani, http://julijastepanenko.lv/par-mani/.
Turpat, “Par Dzīvesbiedru likumu. Vēstījums maniem kolēģiem, likumprojekta iesniedzējiem”,
20.6.2019, http://julijastepanenko.lv/par-dzivesbiedru-likumu-vestijums-maniem-kolegiemlikumprojekta-iesniedzejiem/.
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opozīcijā esošais parlamentārietis Vjačeslavs Dombrovskis, toreizējais
“Saskaņas” biedrs, demonstrējis skaidru dalījumu starp mazākumtautību un citām tiesībām, ieskaitot dzimumu līdztiesību, 2019. gada Saeimas debatēs par prezidenta kandidātiem paziņodams, ka “[..] koalīcijai vajag kandidātu, kurš ar dedzību iestātos par dzimumu un seksuālo
minoritāšu tiesībām, bet nekādā gadījumā – par vienlīdzīgu attieksmi
pret citas tautības cilvēkiem”.21 Šajā ideoloģiskajā struktūrā mazākumtautību tiesības un dzimumu līdztiesība un seksuālo minoritāšu tiesības
ir savstarpēji izslēdzošas.
No pragmatiskā viedokļa, kas ir dominējošais pamatojums Latvijas
politikā, cīņa par vienas minoritātes pieņemšanu var kavēt otras tiesību atzīšanu, jo politiskajā dienaskārtībā ir ierobežotas iespējas viena
cikla laikā veltīt līdzvērtīgu uzmanību vairākām minoritāšu iekļaušanas tēmām. Šai īpašībai ir ilga politiskā vēsture, un tā nav raksturīga
Latvijai vien. Galu galā, tieši sāncensība ar abolicionistiem par politiskās dienaskārtības uzmanību izraisīja bēdīgi slaveno 19. gadsimta
vidus ASV sufražistes Sjūzenas B. Entonijas rasistisko reakciju, kad ierosinātais 15. grozījums ASV Konstitūcijā piedāvāja balsstiesības piešķirt afroamerikāņu vīriešiem, bet ne visām sievietēm: “Es labāk nogriezīšu šo savu labo roku, nekā es kādreiz [..] pieprasīšu balsstiesības
nēģerim, nevis sievietei”.22
Neatkarīgi no tā, vai mazākumtautībai piederīga politiķe izvēlas
iekļaut plašāka sociālā taisnīguma nodrošināšanu savas profesionālās darbības jautājumu lokā, vai norobežojas no citu minoritāšu tiesību jautājumiem, viņa tik un tā riskē, ka uzbrukums identitātei tiks
izmantots kā stratēģija kādu sabiedrības locekļu aizspriedumu racionalizēšanai un nepatikas paušanai pret viņas personu. Pretinieki šajā
gadījumā izmanto politiķes piederību minoritātei ar mērķi dehumanizēt un citādot – turklāt, jo vairāk slāņu, jo citādošana ir spēcīgāka,
tātad, “dubulto” un “trīskāršo” minoritāšu pārstāves ir īpaši ievainojamas. Aprēķins ir skaidrs – uzbrukums vairākām identitātes šķautnēm
21
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Latvijas Republikas Saeima, “Latvijas Republikas 13. Saeimas pavasara sesijas septītā (ārkārtas) sēde 2019. gada 29. maijā”, https://saeima.lv/lv/transcripts/view/539.
Citēts no: Patricia Bradley, Women and the Press: the Struggle for Equality [Sievietes un prese: cīņa par vienlīdzību], (Northwestern University Press, 2005), 72.
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vienlaicīgi spēj aktivizēt lielāku protestētāju skaitu, apvienojot atšķirīgas naida grupas.
Latvijas pazīstamākais atvērtā mikrofona “trollis” A. Gedroics
izmanto tieši šo taktiku, uzbrūkot liberālajai politiķei, 13. Saeimas
deputātei Marijai Golubevai (ievēlēta no saraksta Attīstībai/Par!),
vienlaikus atklājot retorisko uguni uz trim viņas mazākuma identitātēm – dzimuma, seksuālo un etnisko: “[..] nu arī Saeimas prezidijā sēž
atbaidoša izskata lesbiete, naturalizēta okupante [..]”.23 Tekstā vārds
“okupante” apzīmē piederību krievu tautībai, turpretī komentārs par
izskatu norāda, ka mērķis ir sieviete. Uzbrukumi vairākām identitātēm vienlaikus darbojas vairākos līmeņos – dzimuma pieminēšana izaicina oponentes profesionālās spējas, etniskās piederības arguments
paredz, ka persona atbalsta nedraudzīga ārvalstu spēka (šajā gadījumā – Krievijas) intereses, savukārt piederība seksuālajai minoritātei
iet pie sirds Sorosa sazvērestības teorijas atbalstītājiem. Ironiskā kārtā
Krievijas oficiālais skatījums uz vērtībām un Sorosa liberālais naratīvs
ir pretstatā viens otram. Tomēr naids iedarbojas uz emocijām un samazina spriestspēju, tāpēc šis paradokss naidīga viedokļa paudējiem
jautājumus neizraisa. Kaitējums ir nodarīts, izaicinot “trīskāršās” minoritātes pārstāves leģitimitāti vēlētāju acīs.
Lai gan mūsdienu Latvijā sievietes profesionālo iespēju atklāta apšaubīšana dzimuma dēļ nav izplatīta, tomēr sastopami diskursīvi dzimuma norādes aizstājēji, kas tiek lietoti pārākuma norādīšanai, piemēram, jau pieminētais komentārs par fizisko izskatu.24 M. Golubeva
pauž, ka piederība pie LGBTQI ir tā viņas identitātes šķautne, kurai
tiek uzbrukts visbiežāk, vienlaikus atzīstot, ka mēdz tikt izteikti necienīgi komentāri arī par viņas izskatu un vecumu – šie uzbrukumi
ir vērsti tieši pret viņas dzimumu. Arī politiķe un 13. Saeimas deputāte Regīna Ločmele (ievēlēta no saraksta “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) min, ka sievietēm politiķēm Latvijā ikdienā jāsaskaras ar
komentāriem par ārieni: “Man ir pārliecība, ka Latvijas sabiedrība tomēr ir patriarhāla – sieviešu ir vairāk, bet viņas balso par vīriešiem.
23
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Dr.lv forums, Saeimas atlaišana, 1.12.2019, https://dr.lv/phorum/read.php?5,473030.
Komentārs ne vienmēr ir negatīvs, runātāji pārākuma paušanu mēdz ietērpt arī kā
komplimentu.
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Glancēto žurnālu industrija pavairo tādus stereotipus par sievieti, kas
viņai liedz iet politikā – tie uzsver ārējo izskatu. Es ļoti veiksmīgi izmantoju blondīnes tēlu, lai piemānītu savus politiskos pretiniekus, bet
arī apzinos, ka mūsu sabiedrībā sieviete nedrīkst izskatīties slikti. Latvijā kā sieviete politikā saskaros ar to, ka mani vispirms vērtē pēc izskata, un tikai pēc tam pēc maniem vārdiem un darbiem”.25
Ar dzimuma diskrimināciju saskaras gan mazākumtautību politiķes, gan latvietes, tomēr etniskā izcelsme var kalpot kā nepatiku pastiprinošs faktors. Nākotnē, Latvijas sabiedrībai kļūstot daudzveidīgākai gan no tautību, gan rasu viedokļa, nepieciešamība pēc diskusijas
par diskriminācijas jautājumiem kļūs arvien aktuālāka: “Dažos gadījumos ar dzimumu saistīta diskriminācija un papildu grūtības, ar kurām saskaras sievietes minoritātes un migrantes, ir kopējas ar vairākuma sievietēm, bet citos gadījumos šādas grūtības spēcīgāk ietekmē
tieši visneaizsargātākās sievietes”.26
Sabiedrībās, kurās politikā iesaistās dažādu rasu sievietes, izskatā
balstīta diskriminējoša uzvedība tiek vērsta ne vien pret dzimumu, bet
arī izcelsmi. Vērojot, kā Latvijas sabiedrībā tiek formulētas sarunas
par rasi,27 kā arī, ņemot vērā spēcīgo noskaņojumu pret imigrantiem
jauniešu vidū,28 var paredzēt, ka minoritātes rases sievietēm politiķēm
Latvijā nāksies saskarties ar spēcīgu citādošanu un stereotipizāciju.

25
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Intervija ar Regīnu Ločmeli-Luņovu, 24.9.2020.
Irina Petkovic, “Conclusions”, in: Minority women in politics. The political participation and
representation of minority and migrant women in Europe [Sieviešu, kas pieder minoritātēm,
politika. Minoritāšu un migrantu sieviešu politiskā aktivitāte un reprezentācija Eiropā], ed.
by Irina Petkovic, (Coppieters Foundation, 2019), https://ideasforeurope.eu/political-women/, 105.
Mārtiņš Stabiņģis, “Savas kultūras kopšana un citu cienīšana. Kā Latvijā dzīvo imigranti dažādās kopienās?” Tvnet, 31.8.2020, https://www.tvnet.lv/7048901/savas-kulturas-kopsana-un-citucienisana-ka-latvija-dzivo-imigranti-dazadas-kopienas.
Paula Gulbinska, Sandra Kropa, “Pētījumi: Jaunieši postsociālisma valstīs ir negatīvāk noskaņoti pret imigrāciju”, Latvijas Sabiedriskais medijs, 6.2.2019, https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/petijumi-jauniesi-postsocialisma-valstis-ir-negativak-noskanoti-.a114496/.
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Priekšplānā – etniskā piederība, dzimums vai
profesionālais politiskais fokuss?
Vairāku minoritāro identitāšu kontekstā ir neizbēgams jautājums par
nostāju. Vai armēņu tautības politiskajai aktīvistei Latvijā būtu jāatbalsta visas sievietes, visi armēņi vai arī primāri jākoncentrējas tikai
uz armēņu sieviešu interesēm? Vienādojums kļūst vēl sarežģītāks, kad
tiek ieviests reliģijas un/vai rases līmenis. Turklāt pastāv variants, kurā
aktīviste izvēlas vispār neiekļaut mazākumtautību pārstāvniecību savā
profesionālajā darbībā. Lai gan Latvijas sabiedrībā sieviešu karjera politikā nav nekas neparasts, tomēr dzimums mēdz politiķi automātiski
ieskaitīt feministes vai citu tiesību aktīvistes lomā. Šādas stereotipiskas
“gaidas” ir vēl izteiktākas attiecībā uz mazākumtautību politiķēm.
Daudzslāņainība ir raksturīga mazākumtautību sieviešu politiķu
identitātes iezīme. Tomēr politiskais process nevar iekļaut visas sabiedrības sarežģītās un individuālistiskās realitātes, tāpēc mazākumtautību politiķēm Latvijā ir jāizvēlas prioritātes. Izvēles pamatojums
katrā atsevišķā gadījumā ir atšķirīgs – personīgā pieredze var likt politiķei runāt savas etniskās piederības vai dzimuma vārdā, vai – gluži pretēji – politiķe uzskata savus profesionālos sasniegumus par neatkarīgiem un nesaistītiem ar mazākuma identitātēm, un viņa izvēlas
nepievērst uzmanību savam dzimumam vai etniskajai piederībai.
Motivācija tā rīkoties mēdz būt iekšēja, bet mēdz arī rasties no bailēm
pretnostatīt sevi vairākumam. Privātā intervijā ekspolitiķe ar jauktu
etnisko izcelsmi atzīst: “Es necīnījos par sieviešu tiesībām, jo nejutu,
ka tās Latvijā ir traģiskā stāvoklī. Mūsu sievietes ir labi pārstāvētas.
Mums visos vadošajos politiskajos amatos ir bijušas sievietes, pat aizsardzības ministra. Ja mēs par daudz spiedīsim, viņi teiks, ka mums
vienmēr visa par maz. Un, starp citu, es arī šī iemesla dēļ [proti, nevēlēšanās uzsvērt piederību minoritātei – aut. piez.] nekad nerunāju ar
saviem kolēģiem krieviski”.29
Politiķes ne vienmēr prioritāri izvēlas pievērsties darba kārtībai,
kas saistīta ar viņu piederību dzimuma, etniskajai, rases, reliģiskajai,
seksuālajai vai cita veida minoritātei/-ēm, drīzāk koncentrējoties uz
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jautājumiem, kuru pamatā ir iegūtā kompetence un zināšanas. Tas
gan nenozīmē, ka dzimuma un etniskās piederības jautājumiem nav
nozīmes: “Es neteiktu, ka es būvēju visu savu politisko aktivitāti primāri ap dzimumu līdztiesības jautājumiem, jo mana profesionālā
joma ir tuvu izglītības politikas jautājumiem. Es diezgan daudz laika
veltu tiem, un es arī strādāju Saeimā Izglītības un kultūras komisijā,
bet no tiem jautājumiem, kas mani saista ārpus ikdienas profesionālajām aktivitātēm un kuriem esmu vienmēr gatava veltīt savu laiku,
vai arī skaidrot to svarīgumu kolēģiem, dzimumu līdztiesības jautājumi ir starp pirmajiem, kas būtu šajā sarakstā. Tur būtu arī, protams,
jautājumi, kas attiecas uz “Dzīvesbiedru likumu” vai partnerattiecību
regulējumu, tur būtu jautājumi, kas attiecas uz dzīvnieku aizsardzību, bet šajā kategorijā pilnīgi noteikti būtu arī dzimumu līdztiesības
jautājumi”.30
Tomēr jāatzīmē, ka pat tad, ja politiķe savā profesionālajā karjerā
var izvēlēties nevadīties no savām attiecīgajām minoritāšu identitātēm, tas nenozīmē izvairīšanos no minoritātes identitātes. Kā intervijas laikā izteicās M. Golubeva, viņa nepasniegtu sevi kā cilvēku, kurš
savā ģimenē runā krieviski, bet noteikti paziņotu šo faktu, ja viņai
tiktu jautāts.
Analīze parāda, ka identitātes grupu izkārtošana, izstrādājot raksturojumu hierarhiju, piemēram, vispirms etniskā piederība, tad dzimums, seksualitāte, ticība, šķira utt., nav efektīvs minoritāšu tiesību
veicināšanas līdzeklis, jo tam ir tendence radīt “simbolisku” personu, un tā rezultātā stereotipi tiek nevis izskausti, bet gan pastiprināti.
Piemēram, Romedia fonda projekts “Es esmu Eiropas romu sieviete”
(“I am a European Roma woman”) Ungārijā ticis kritizēts par to, ka
nav palīdzējis paplašināt sabiedrības uzskatus par romu sieviešu dažādību, vispirms tās liekot tautības, tad dzimumu ietvarā, praktiski
pastiprinot stereotipus par “romu sievieti” un tādējādi ignorējot reālus, sarežģītus gadījumus: “Specifiskā izpratne par “identitāti” kā fiksētu un viendimensionālu un “romu sievietes identitātes” izpratne, kas
ekskluzīvi balstās “piederībā romu tautībai”, noveda pie problemā30

Intervija ar Mariju Golubevu, 4.8.2020.
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tiskā kampaņas organizatoru virzītā identitātes politikas rakstura”.31
Līdzīga dinamika ir redzama arī Latvijas romu kopienā – kad aktīvistes tiek uzrunātas romu izcelsmes dēļ, viņas nelabprāt iesaistās: “Es
nepārstāvu visus romus. Man pat pasē nav čigānu tautība. Es runāju
tajā valodā tikai ar vecākiem radiniekiem. Jums vajadzētu intervēt īstos romus”.32
Mazākumtautību sieviešu politiķu uzrunāšana, pamatojoties tautībā, nav efektīva arī attiecībā uz krievvalodīgo minoritāti – zināmā
mērā arī tāpēc, ka Latvijas krievvalodīgo sieviešu identitāte arī mēdz
būt etniski un lingvistiski jaukta, niansēta un daudzslāņaina. Intervijai uzrunāta, R. Ločmele, kura savā darbībā pievērsusies etnisko minoritāšu jautājumiem, piemēram, par augstskolu līmeņa izglītības nodrošināšanas valsts valodas prasības neatbilstību Satversmei,33 uzsver,
ka viņa ir latviete, bet ar krievu kā ģimenē lietoto valodu: “Mātes
valoda ir krievu, ģimenē runājam tikai krieviski, māte ir nepilsone,
esmu pabeigusi krievu skolu, latviešu valoda man bija svešvaloda”.34
Turklāt etniskās līdztiesības jautājumi nav Regīnas Ločmeles profesionālās darbības pamatfokusā: “Nekad neesmu uzskatījusi etniskos
jautājumus par saviem pamatjautājumiem. Vadu [Valsts pārvaldes
un pašvaldības komisijas] Mājokļa jautājumu apakškomisiju Saeimā.
Komunālie jautājumi, medicīna, īpašumtiesības… šie jautājumi skar
jebkuru cilvēku, neatkarīgi no tā, vai tas ir krievs, latvietis, ebrejs vai
polis.” Tomēr sieviešu līdztiesības jautājumus gan R. Ločmele uzskata par vieniem no svarīgākajiem savā politiķes darbā: “Mans uzskats,
ka sievietēm jānāk politikā, ir saistīts ar manu personīgo stāstu. Biju
viena no pirmajām publiski atpazīstamām sievietēm, kura atzina, ka
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Jelena Jovanovic, “Media discourse analysis of “I’m a European Roma Woman” campaign”
[Mediju diskursa analīze “Es esmu Romu sieviete” kampaņas ietvaros], Central European
University, Department of Gender Studies, 2014, https://www.academia.edu/8092838/Romani_Womens_Identities_Real_and_Imagined_Media_Discourse_Analysis_of_Im_a_
European_Roma_Woman_Campaign.
Intervija anonimizēta saskaņā ar respondentes lūgumu.
Satversmes tiesa, Lieta Nr. 2019-12-01 par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā
teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam, https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/?searchtext=
2018-23-03&print=1.
Intervija ar Regīnu Ločmeli-Luņovu, op. cit.
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mani sit vīrs. Es vienmēr būšu sieviešu tiesību aizstāve jautājumā par
vardarbību ģimenēs. Pirmkārt es esmu sociāldemokrāte”.35

Politika ir plašāka par politiķēm – citas
mazākumtautību sieviešu sabiedriskās darbības formas
Kā liecina iepriekšējās nodaļas, Latvijā ir maz mazākumtautību sieviešu aktīvistu, kuras izvēlas veidot politisko karjeru, lai sasniegtu pretdiskriminācijas mērķus. Tas tomēr nenozīmē, ka mazākumtautību
sieviešu aktīvisms vispār nebūtu pārstāvēts demokrātiskajos procesos.
Ir svarīgi uzsvērt, ka mazākumtautību sievietes iesaistās citos aktīvisma veidos, no kuriem NVO sektors ir plašākais un redzamākais. Arī
R. Ločmele un M. Golubeva uzsver, ka krājušas iepriekšējo pieredzi
un formulējušas savus viedokļus nevalstiskajā sektorā pirms kļūšanas
par profesionālām politiķēm.
Kaut nevalstisko organizāciju sektors var kalpot par spēcīgu
platformu mazākuma interešu lobēšanai, tomēr Latvijā sieviešu tiesību aizsardzības organizācijas daudz pilnvērtīgāk izmanto NVO
potenciālu nekā mazākumtautību organizācijas. Ar dzimumu līdztiesību jautājumiem strādājošās NVO ir aktīvas dažās nišās, tām ir
institucionālā pieredze, plaši starptautiski tīklojumi un aktīva stratēģija, lai informētu sabiedrību un apkarotu diskrimināciju. Diemžēl mazākumtautību biedrību gadījumā aktīvisma apjoms ir ievērojami zemāks. Var secināt, ka etnopolitika Latvijā tiek šauri uztverta
kā kultūras jomai piederīgs jautājums: nav pārsteigums, ka Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvo komiteju – institūciju, kuras uzdevums ir “nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana pilsoniskās sabiedrības veidošanā, etnopolitikas
attīstībā, mazākumtautību tiesību un kultūras jomā” – kūrē Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Interesanti, ka šādā “uz kultūru vērstā” vidē mazākumtautību sieviešu ir ievērojami vairāk nekā
klasiskajā politiskajā procesā, proti, vairāk nekā puse (9 no 16) Ko35
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mitejas locekļu ir sievietes – tostarp “Jelgavas nacionālo kultūras
biedrību asociācijas”, “Baltkrievu biedrības “Prameņ””, “Latvijas
Krievu kultūras biedrības”, “Latvijas Vācu savienības”, “Latvijas
Poļu savienības” Daugavpils nodaļas “Promieņ”, “Latvijas Igauņu
Biedrības”, “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienības” pārstāves. Līdzīga situācija vērojama arī romu sieviešu gadījumā. LR Kultūras
ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs, kurš ikdienā strādā ar romu integrācijas
jautājumiem, komentē: “Romu sievietes aktīvāk darbojas pašvaldību
līmenī – Jelgavā, Ventspilī, Rīgā. Viņas interesē galvenokārt sociālie
un kultūras jautājumi, mediatoru loma, nevis dalība politiskajās
partijās un politiskā karjera kā tāda vai griba runāt visas etniskās
kopienas vārdā”. 36 Romu aktīvistu gadījumā kultūra un folklora tiek
uztverta kā neizaicinoša platforma, ar kuras palīdzību sabiedrības
vairākuma uzmanību piesaista Latvijas romu iedzīvotāju iekļaušanas jautājumiem, kā arī palīdz uztvert romu tautību kā Latvijai piederīgu un vēsturiski vietēju.
Tomēr jāatzīmē, ka, sabiedrībai ar vieglu roku ievietojot mazākumtautību sieviešu aktīvistes kultūras, tradīciju un folkloras rāmjos,
trūkst plašāka, iekļaujoša un pārveidojoša dialoga, tiek kavētas sarunas par etnisko minoritāšu sieviešu sociālajām lomām, uztveri un politisko pārstāvību Latvijā.

Secinājumi
Sieviete-politiķe, kura turklāt ir arī mazākumtautības pārstāve, nekavējoties saskaras ar “dubultās minoritātes” statusu. Šim iznākumam
ir izpausme arī mūsdienu Latvijas politikā. Mazākumtautību sieviešu
politiskās pārstāvības līmenis Saeimā un pašvaldībās joprojām ir nesamērīgi zems.
Var apgalvot, ka Latvijas mazākumtautību sieviešu politiķu etnis36

Telefonintervija ar Denisu Kretalovu, 27.4.2020.
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kā piederība mēdz būt gana daudzšķautņaina, to veido un formulē
pašas personas uztvere. Šī pašuztvere raisa piederības, vai gluži pretēji – nepiederības izjūtu, kas ārēji izpaužas arī kā uzskats par tiesībām/tiesību trūkumu pārstāvēt noteiktu grupu. Ja citi sabiedrības
locekļi šauri uzsver personas piederību noteiktai etniskai grupai,
viņa var nepiekrist šādam raksturojumam, jo uzskata, ka neiekļaujas šīs lomas kritērijos. No metodoloģiskā viedokļa, pamatojoties uz
darba gadījumu izpēti, var izdarīt provizorisku secinājumu, ka respondenšu uzrunāšana, balstoties profesionālajā darbībā + dzimumā,
un, tikai vēlāk iepazīstot viņu iekšējo pašpozicionēšanu attiecībā uz
etnisko piederību, ir sniegusi labākus rezultātus nekā pieeja respondentēm pēc etniskās piederības + dzimuma kritērija. Tāpēc turpmāko pētījumu gaitā ieteicams vērsties pie mazākumtautību sievietēm,
balstoties viņu profesionālajā darbībā, pamazām pārejot pie etniskās
pašidentifikācijas tēmas. Jāatzīst, ka šis pētījums saskārās ar ierobežojumiem intervijām uzrunāto mazākumtautību sieviešu vēlmē piedalīties projektā gadījumos, kad intervētāja minēja tautību kā vadošo
respondentu izvēles kritēriju. Interesanti atzīmēt, ka piederība sieviešu dzimumam kā respondentu izvēles kritērijs šādu reakciju neizraisīja – vairumā gadījumu respondentes demonstrēja lepnumu par
piederību sabiedriski un politiski aktīvo sieviešu lokam un droši pozicionēja sevi kā feministes.
Analizējot mazākumtautību tiesības aizstāvošo institūciju darbību, nākas secināt, ka etnopolitika Latvijā tiek šauri pozicionēta kā
kultūras jomai piederīgs jautājums – no vienas puses, skaitļi liecina,
ka šāda platformas izvēle ir saistošāka sievietēm aktīvistēm nekā
klasiskais politiskais process, bet, no otras puses, tā ierobežo etnisko minoritāšu uztveri visā to sarežģītībā un nekalpo atklātas un
vispusīgas sarunas veidošanai par Latviju kā daudznacionālu valsti. Latvijas sabiedrībai kļūstot daudzveidīgākai gan no tautību, gan
rasu viedokļa, nepieciešamība pēc pretdiskriminācijas jautājumu
iekļaušanas politiskā procesa pamata dienaskārtībā un nepieciešamība pēc atklātas daudzlīmeņu diskusijas piederības un tolerances
veicināšanai nākotnē kļūs arvien aktuālāka – tāpēc valsts interesēs
būtu veicināt mazākumtautību sieviešu iesaisti politikā. Runājot
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Marijas Golubevas vārdiem: “Iesaiste politikā ir ceļš, kā sabiedrībai veidoties un pārveidoties, lai vairāk atbilstu mūsu vēlmēm, sapņiem, mērķiem, kā arī veids, kā risināt izaicinājumus un problēmas,
kas realitātē pastāv pasaulē un kas jebkurā gadījumā nonāk arī pie
mūsu durvīm”.
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INTERVIJA AR MARIJU GOLUBEVU,

13. Saeimas deputāti

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kas noteica Jūsu lēmumu
pievienoties politiskajam spēkam, kuru jūs pārstāvat?
Marija Golubeva: Nu, es varbūt nedaudz pārformulēšu, jo es neesmu īsti pievienojusies, es esmu piedalījusies dibināšanā un esmu
bijis no tiem cilvēkiem… tajā salīdzinoši nelielā personu lokā, kas
pašā sākumā palīdzēja attīstīt šīs partijas ideju. Es pirms kāda laika
jau biju domājusi par politiku, par to, kā es varētu pēc tam, kad es
vairs nestrādāju “PROVIDUS”, iet politikā, tas man bija viens no,
personiskās attīstības mērķiem. Es skatījos uz esošajām politiskajām
partijām, tur neredzēju īsti, kam es varētu pievienoties korporatīvās
kultūras dēļ, arī pārstāvētas ideoloģijas dēļ, un es ļoti cerēju, ka izdosies kādreiz atrast domubiedrus liberālas partijas dibināšanai. Tāpēc,
kad es dzirdēju par šo ideju no Ilzes Viņķeles, es biju ļoti priecīga,
un es uzreiz iesaistījos pašā kodolā un ļoti aktīvi piedalījos partijas
veidošanā.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kāda ir Jūsu politiskā un arī
personīgā pašidentifikācija, kā Jūs par sevi stāstītu?
Marija Golubeva: Es teiktu, ka es esmu liberāla politiķe. Esmu Latvijas pilsone, Latvijas politiķe. Un, ja jautājums ir par to, vai es izceltu
savu piederību pie ģimenes, kura runā krievu valodā, es domāju, ka
nē. Protams, ja man kāds pajautātu, es to apstiprinātu, bet tas nebūtu
viens no pirmajiem identifikatoriem, ko es atcerētos, par sevi runājot.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Cik lielu apjomu Jūsu profesionālajā darbībā aizņem dzimumu līdztiesības jautājumi? Un kas ir
prioritāte šajos jautājumos?
Marija Golubeva: Es neteiktu, ka es būvēju visu savu politisko aktivitāti primāri ap dzimumu līdztiesības jautājumiem, jo mana profesionālā joma ir tuvu izglītības politikas jautājumiem. Es diezgan
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daudz laika veltu tiem, un es arī strādāju Saeimā Izglītības un kultūras komisijā, bet no tiem jautājumiem, kas mani saista ārpus ikdienas
profesionālajām aktivitātēm un kuriem esmu vienmēr gatava veltīt
savu laiku, vai arī skaidrot to svarīgumu kolēģiem, dzimumu līdztiesības jautājumi ir starp pirmajiem. Tur būtu arī, protams, jautājumi, kas
attiecas uz “Dzīvesbiedru likumu” vai partnerattiecību regulējumu,
tur būtu jautājumi, kas attiecas uz dzīvnieku aizsardzību, bet šajā kategorijā pilnīgi noteikti būtu arī dzimumu līdztiesības jautājumi.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Paldies. Jūs neminējāt tieši
etniskās līdztiesības jautājumus, bet Jūs minējāt izglītības politiku. Ja
būtu jārunā par etniskās līdztiesības jautājumiem, kā jūs raksturotu to
nozīmi savā profesionālajā darbībā?
Marija Golubeva: Jā, es noteikti iesaistītos par jebkāda veida diskriminācijas nepieļaujamību, un tas, protams, ietver arī vēršanos
pret diskrimināciju uz etniskā pamata, un, ja es redzu Saeimā vai,
kaut kur medijos tādus klaji rasistiskus izteikumus, vienalga, vai tas
balstās uz pieņēmumiem par rasi vai ādas krāsu, vai tas balstās uz
pieņēmumiem par tautību vai cilvēkiem, kas runā noteiktā valoda
mājās, tas man nav pieņemami, un es pilnīgi noteikti arī izsakos par
šo… vai nu privātās sarunās ar kolēģiem, vai arī publiski, ja tas ir nepieciešams. Respektīvi, es esmu no tiem politiķiem, kas uzskata, ka
jebkāda veida diskriminācija, balstoties arī uz etniskām pazīmēm, ir
nepieļaujama.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kā Jūs vērtētu mazākumtautību sieviešu pārstāvētību, redzamību Latvijas politikā, ja mēs salīdzinām ar latviešu tautības politiķēm?
Marija Golubeva: Es neteiktu, ka es redzu kaut kādu pārstāvības
trūkumu vai problēmu. Drīzāk mēs te varam runāt par to, ka kopumā Latvijā sievietes vēl joprojām nav pietiekami pārstāvētas politikā,
salīdzinot ar ideālo stāvokli. No otrās puses, Latvijā sievietes ir pat
ļoti pārstāvētas politikā, salīdzinot ar vairākumu valstu, pat Eiropas
valstu, līdz ar to mēs nevaram sūdzēties, ka situācija ir slikta, bet tā
noteikti ir uzlabojama. Kas attiecas tieši uz mazākumtautību sievietēm, es teiktu, ka viņas pārsvarā ir pārstāvētas tā saucamajās minoritāšu partijās, kas ir “Saskaņa”, daļēji “Gods kalpot Rīgai” un tagad arī
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“Latvijas Krievu savienība”. Mazāk tajās partijas, kas veido valdības
koalīcijas vai ietekmē Latvijas valsts politiku, tā saucamajās latviešu
partijās, kaut gan man nepatīk šis apzīmējums. Tas pats gan attiecas
arī uz mazākumtautību vīriešiem. Es domāju, būtu labi, ja tieši šajās
partijās būtu vairāk mazākumtautību izcelsmes politiķu, lai šis dalījums starp partijām, kas pārstāv it kā latviešus un it kā mazākumtautības, kas, manuprāt, ir ļoti nekonstruktīvs un problemātisks Latvijas
attīstībai, būtu aizvien mazāk aktuāls. Būtu labi, lai aizvien vairāk
iedzīvotāju redzētu, ka nav runa par tautību vai par dzimto valodu,
bet gan par piederību noteiktai korporatīvajai kultūrai, kas ir vai nu
pēcpadomiska un ar visām no tā izrietošām sekām, ieskaitot korporatīvas, reizēm koruptīvas attiecības, vai nu vairāk vērsta uz nosacīti
eiropeisku Rietumu valsts politisko kultūru. Es ļoti ceru, ka arī mūsu
apvienības rindās, nākotnē mēs redzēsim, iespējams, arī Saeimā citus
mazākumtautību pārstāvjus.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Vai notiek kāds darbs, iesaistot aktīvus mazākumtautību jauniešus, gan sievietes, gan vīriešus,
lai viņus mēģinātu ievadīt politiskajā procesā?
Marija Golubeva: Kopumā konkrēti mūsu apvienībā starp aktīvistiem, kas, piemēram, pašlaik iesaistās Rīgas domes vēlēšanu kampaņā, ir diezgan daudz mazākumtautību pārstāvju, bet kopumā noteikti
esam “latviešu partija” tādā ziņā, ka par mums balso lielākoties latvieši, jo diemžēl Latvijā šis dalījums neattiecas tikai uz to, kādi politiķi ir pārstāvēti. Tas attiecas arī uz to, kādi vēlētāji, kādi pilsoņi balso.
Mēs skaitāmies “latviešu partija”, par mums balso lielākoties latvieši.
Es ļoti ceru, ka kādreiz šis beigsies un par mums balsos arī cilvēki, kas
agrāk, piemēram, balsoja par “Saskaņu”, jo arī viņiem kādreiz būtu jāsaprot, ka teorētiski, protams, var visu laiku identificēties caur savējiem, bet tie savējie īstenībā ir tikai tāda izkārtne, kas pēc būtības ir
viens veids, kā veidot savu elektorātu. Un es ļoti ceru, ka cilvēki sapratīs, ka tomēr balsot pēc etniskām pazīmēm nav vienmēr pārāk gudri.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kura no Jūsu identitātēm
visbiežāk nonāk zem uzbrukuma?
Marija Golubeva: Es teiktu, ka noteikti piederība pie LGBT nonāk
zem uzbrukuma daudz biežāk nekā jebkura cita identitāte.
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Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Vai pastāv neaizsniedzamas
pozīcijas Latvijas politikā? Konkrēti Jums, pārstāvot tās mazākuma identitātes, kuras jūs pārstāvat, – un mazākumtautību sievietēm kopumā?
Marija Golubeva: To mēs redzēsim. Es negribētu tagad teikt, ka
kaut kas ir neaizsniedzams tikai tāpēc, ka manā vai kāda cita cilvēka galvā varētu būt tāds konstrukts. Kā mēs zinām, jebkura pozīcija ir
neaizsniedzama tikai tik ilgi, līdz kāds to sasniedz. Mēs nevarētu šajā
gadījumā apgalvot spekulatīvi, ka kaut kas nav sasniedzams.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Jūs minējāt, ka būtu labi, ja
vairāk mazākumtautību cilvēku iesaistītos liberālajās partijās un arī,
lai sieviešu īpatsvars Latvijas politikā aug. Tad, kad Jūs runājat ar cilvēkiem, kurus Jūs motivējat iesaistīties politikā, kā Jūs to darāt?
Marija Golubeva: Pirmkārt, es redzu diezgan daudz ļoti foršu
jaunu cilvēku. Piemēram, mums nesen bija Brīvības skola – skola liberāliem jauniešiem, un es redzēju daudzus ļoti motivētus, izglītotus jauniešus, kas tiešām ļoti, ļoti grib iesaistīties politikā. Tas mani
ļoti priecē. Bet, runājot ar tiem, kuri vēl nav izlēmuši, es teiktu, ka ir
ļoti svarīgi saprast, ka šis nav kaut kas, kas padarīs tevi par spēcīgāku
cilvēku, kura dzīves jēga ir piepildīta. Bet tas ir kaut kas, kur tu vari
savu iekšējo spēku, savus talantus, savas vīzijas, sapņus, idejas ieguldīt
darbā, kas tiešām ir ļoti vajadzīgs sabiedrībai. Tas nav par varu atšķirībā no tā, kā bieži par politiku mēdz rakstīt mūsu un vēl vairāk uz
austrumiem no mums esošie žurnālisti – tā ir vara, bet tas nav tikai
par varu. Iesaiste politikā ir [ceļš], kā sabiedrībai veidoties un pārveidoties, lai tā vairāk atbilstu mūsu vēlmēm, sapņiem, mērķiem, kā arī
veids, kā risināt izaicinājumus un problēmas, kas realitātē pastāv pasaulē un kas jebkurā gadījumā nonāk arī pie mūsu durvīm. Pēc sava
prāta, pēc savas izpratnes par to, kādai jābūt tai nākotnei, jo kāds tik
un tā to darīs un kāds to nākotnē par tevi izlems, bet vai nav lieliski, ja
tu jūti sevī to iekšējo spēku? Tikai nav jāgaida, ka politika tev ko dos,
jo politika tikai ņem, tā neko nedod.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kāda ir Jūsu attieksme pret
feminismu un kā Jūs feminismu definējat sev?
Marija Golubeva: Es pilnīgi noteikti sevi uzskatu par feministi, es
gan no tā netaisu izkārtni, tāpēc, kad atbildēju, kā es sevi aprakstu, es
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neteicu, ka esmu feministe, bet pēc būtības laikam esmu. Tas ir viens
no, manuprāt, pašsaprotamiem jautājumiem jebkuram liberālam cilvēkam mūsdienu Eiropā un pasaulē, jo, kamēr nepastāv faktiska dzimumu līdztiesība, kas izpaužas gan algās, gan karjeras iespējās, gan
iespējās ietekmēt politiku un finanses un visas citas jomas, un lemt
par savu ķermeni, turklāt ne tikai pie mums, bet arī pasaulē, mums
jābūt feministiem, respektīvi, arī vīriešiem jābūt feministiem. Un es
domāju, ka daudzi mani kolēģi, tai skaitā vīrieši, pēc savas būtības ir
feministi. Viņi arī ir par to, lai šo trūkstošo līdztiesību veicinātu.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Vai etniskā piederība padziļina plaisu starp dzimumiem? Teiksim, ja skata faktisko līdztiesību starp, piemēram, latviešu sievieti un vīrieti, un faktisko līdztiesību
starp, piemēram, krievu sievieti un latviešu vīrieti gan politikā, gan
sabiedrībā?
Marija Golubeva: Man nešķiet, ka Latvijas politikā nelīdztiesība
ir izteikta, ka karjeras izredzes ir ļoti ierobežotas, bet tas, kas, manuprāt, ir svarīgi, ir sabiedrības vai apkārt esošo cilvēku attieksme, jo attieksme tomēr veido to vidi, kurā mēs varam vai nevaram virzīties uz
priekšu. Un diemžēl organizācijās, kuru pamata kultūra ir vairāk saistīta ar pēcpadomju telpu un kuriem pamatvaloda ir krievu, es esmu
bieži savā dzīvē redzējusi daudz patriarhālāku attieksmi pret sievieti,
pret sievietes lomu, ka sievietes loma primāri ir ģimenē un sieviete
nevar ieņemt svarīgus amatus – arī Lukašenko kungs izteicās sakarā
ar to, ka viņa konkurente ir sieviete, ka sievietes jau nevar valdīt pār
valsti, ja konstitūcija paredz reālus pienākumus amatam, nevis tikai
simboliskus. Lietuvā, jā, viņiem, lūk, varēja būt sieviete prezidente, tāpēc, ka viņai tikai esot jāatnāk, jāpasmaida un jāaiziet. Kad prezidents
pieņem lēmumus, tad tā nevarot būt sieviete. Un, diemžēl, šī attieksme, kas ir ļoti raksturīga Krievijai un bijušajām padomju valstīm, ir
arī diezgan raksturīga daļai latviešu sabiedrības. Mēs redzam populārus cilvēkus, kuri visos žurnālos sniedz intervijas, piemēram, Viesturs
Rudzītis, kurš saka, ka, ja kādā amatā ir sieviete, tad, visticamāk, šajā
amatā netiek pieņemti svarīgi lēmumi. Un man šķiet, ka šī kultūra,
diemžēl mēs ilgi vēl ar to cīnīsimies, kamēr šie uzskati nekļūs principā
par ļoti margināliem, kā tam arī ir jābūt, īpaši, ja mēs esam nopietni
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savā virzībā uz Ziemeļvalstu modeli, Ziemeļvalstu politiku, Ziemeļvalstu sabiedrības modeli. Es domāju, ka diemžēl pašlaik sievietēm, kuras
pārsvarā dzīvo krievu valodas vidē, nākas vairāk saskarties ar šādu attieksmi, un tā ir tā problēma, kas varētu daļēji bremzēt viņu karjeras
izaugsmi.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Ar kādiem dzimumu stereotipiem, aizspriedumiem Jums nācies saskarties jūsu karjeras laikā?
Marija Golubeva: Es teiktu, ka, kamēr es biju izglītības politikas
pētniece un konsultante, gan PROVIDUS, gan pēc tam Briselē, strādājot starptautiskā uzņēmumā, gan arī pēc tam savā biznesā, nekad
nejutu, ka šie aizspriedumi ir vērsti pret mani. Bet, tiklīdz es pieteicos kā kandidāte Saeimas vēlēšanās 2018. gadā, es pirmo reizi arī
pret sevi izbaudīju visus aizspriedumus un stereotipus, kas ir vērsti
pret sievietēm-politiķēm. Piemēram, lai sieviete pieteiktos uz publisku amatu, viņai, izradās, vajadzētu būt ļoti skaistai. Man rakstīja zem
reklāmas klipiem komentārus: “Jūs savu potenciālu jau izniekojat, un
jums vairs nav, ko darīt politikā”, un es domāju, kādu potenciālu šis
cilvēks domā. Es nevarēju saprast, par ko ir šis komentārs, un tālāk
bija piezīme par to, ka vienalga, ka es krāsojoties. Tad es sapratu, ka šis
komentārs ir par manu ārējo izskatu un vecumu – manā visā iepriekšējā karjerā man palaimējās saskarties tikai ar cilvēkiem, kas uz mani
skatījās kā uz profesionāli un nekad nekomentēja šādas lietas. Tas man
bija šoks, bet pēc pirmajiem pāris mēnešiem, kad mani ievēlēja, tad
pievienojās arī kādi komentāri par to, ka es piederu pie LGBT, jo kāds
britu žurnālists publicēja rakstu par to, ka Latvijā parlamentā ievēlēja divus cilvēkus, kas neslēpj savu homoseksualitāti, tas bija Rinkēviča
kungs un es. Un arī tad sākas nedaudz sensacionāli, skandalozi materiāli kaut kādos “dzīvesstila” žurnālos vai drīzāk tādu dzelteno ziņu
žurnālos par homoseksuālo deputāti Golubevu, un tas man arī bija
tāds “vau”, jo biju domājusi, ka Latvijas brieduma pakāpe sabiedrībā ir
lielāka, ka sabiedrība ar tik bērnišķīgām, nu teiksim, skolas otrās klases līmeņa lietām neaizraujas, bet izrādās, ka aizraujas gan, vienkārši
es nekad agrāk nelasīju tādu presi. Runa ir par to, kā mēs uztveram
cilvēkus sabiedrībā, uz ko var pretendēt cilvēks atkarībā no savas profesionālās brieduma pakāpes, savas pieredzes, savas izglītības. Vai mēs
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uzskatām, ka mums šie cilvēki jāvērtē pēc pilnīgi citiem kritērijiem,
kas ir neobjektīvi, nav saistīti ar viņu spēju pildīt vai nepildīt kādus
pienākumus, bet ir saistīti ar mūsu subjektīvu priekšstatu par to, kādai jābūt sievietei vai kādam jābūt vīrietim. Līdz ar to runa nav par
pieklājību, tas ir par attieksmi – lai nav asimetriska attieksme pret dažādiem cilvēkiem pēc subjektīviem kritērijiem
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kā ir mainījušies uzskati
par sievietes vietu Latvijas politiskajā un arī nevalstiskajā vidē, jo Jūs
esat tajā daudz strādājusi, kopš Jūsu karjeras sākuma?
Marija Golubeva: Man jāatzīst, ka es ne vienmēr esmu strādājusi
ar Latvijas sabiedrību. Es pirmajos savas karjeras gados, kad atgriezos
no Rietumiem pēc doktorantūras Kembridžā un pēc pēcdoktorantūras Vācijā, sāku strādāt par pasniedzēju, sākumā Kultūras akadēmijā,
tad RSU. Es toreiz pirmo reizi laikam saskāros ar dažām attieksmēm
latviešu sabiedrībā, tostarp, pret strādājošajām sievietēm un arī pret
cilvēkiem, kuri nāk no mazākumtautību ģimenēm. Man dažas no
šīm lietām likās ļoti nepareizas, bet saprotamas, ņemot vērā, kādā attīstības stadijā tajā brīdī bija Latvijas sabiedrība, kad tā bija tikko atbrīvojusies… bija pagājuši kādi 10 gadi, kopš tā bija atbrīvojusies no
Padomju Savienības, un tomēr attieksmes joprojām bija diezgan sakropļotas – kā jāizturas pret cilvēkiem, kas nav tieši tādi kā tu pats.
Gan aizdomīgā attieksme pret cilvēkiem, kuri runā ar kādu mazākumtautību akcentu, gan visas tās seksistiskās lietas, kas pašlaik jau
kļūst pamazām marginālas, toreiz vēl bija pilnīgi pieņemamas, domājot par sievietēm. Man toreiz bija cita problēma, es, lūk, biju pārāk jauna, lai būtu katedras vadītāja, piemēram. Es teiktu, ka toreiz seksisms
noteikti bija izteiktāks, tagad, man liekas, cilvēki gandrīz jau ir spiesti
aizstāvēt savu seksismu tāpēc, ka viņi jūt, ka mūsdienu Rietumu kultūra to ierobežo. Šis varbūt arī ir iemesls, kāpēc pašlaik tas dažreiz notiek īpaši spilgti un skandalozi, bet es domāju, ka tā ir reakcija uz to,
ka pamazām tas kļūst par kaut ko nepieņemamu sabiedrībā, un es domāju, ka tas ir ļoti labi.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kādas ir sievietes priekšrocības, veidojot karjeru Latvijā? Un ko pasaule varētu mācīties no Latvijas šajā jautājumā?
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Marija Golubeva: Kopumā mums diezgan paveicās, ka tad, kad
mēs meklējām jaunas sabiedrības uzvedības modeļus un attiecību modeļus pēc Padomju Savienības sabrukuma, laiks bija cits nekā
20–30 gadus iepriekš, kad Rietumos tika uzskatīts par normālu, ka
sievietei jāsēž mājās ar bērniem, jo vīrietim jāstrādā un jāpelna, lai
uzturētu ģimeni. Mēs atgriezāmies Rietumu sabiedrībā, brīvu valstu
saimē, daudz vēlāk, kad šie dzimumu stereotipi bija sabrukuma posmā, jau veidojas jauns sabiedrības modelis, kur sievietei arī ir karjera un darbs, un viņa ir tikpat tiesīga izvēlēties šo ceļu. Es domāju, ka
šajā ziņā mēs izlaidām posmu, kas bija visām Rietumvalstīm un īpaši
Vācijai, Austrijai, konservatīvākām Rietumvalstīm, kas joprojām konceptualizē sievieti lielā mērā kā māti, un tas ietekmē arī kaut kādas
dziļas struktūras sabiedrībā. Nu, piemēram, Vācijā vēl joprojām brīvdienās ir grūti kaut ko nopirkt, jo sestdienās veikali veras ciet ļoti agri
un svētdien daudzas vietas vispār nestrādā, jo ir paredzēts, ka ir ģimenes māte, kura iepērkas darbadienās, kad vīrs strādā. Tas ir šausmīgi
neērti cilvēkiem un ģimenēm, kur visi strādā un kur nav tā māte, kas
sēž mājās un iet darbadienas iepirkties. Es domāju, ka mēs ļoti daudzas lietas no tām, kas tur saglabājušās no laikiem, kad sievietes loma
bija tik ļoti atšķirīga, vairs Latvijā nepieredzējām un nepieredzēsim,
un tas ļoti pozitīvi ietekmē mūsu sieviešu iespējas veidot neatkarīgu
karjeru. Mēs esam atnākuši vēlāk, un attiecīgi mums ir vairāk mūsdienu dzīvesveidam piemērota sabiedrība, kas ļauj arī sievietēm labāk
attīstīties. Tāpēc Latvijā ir vairāk sieviešu vadītāju, tāpēc Latvijā ir vairāk arī sieviešu, kuras ieņem augstus amatus politikā.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Vai Jūs neuzskatāt, ka tas
varētu būt arī Padomju Savienības sieviešu emancipācijas politikas
iespaids?
Marija Golubeva: Noteikti, jā, es piekrītu, es domāju, ka tas, kā
Padomju Savienībā tika paredzēts, ka visas sievietes strādā, arī atstāj
savu iespaidu uz mūsu sabiedrības mentalitāti. Mēs uztveram pilnīgi
normāli, ka sievietei jāstrādā tikpat daudz un tikpat nopietni jāattiecas pret savu darbu kā vīrietim, ka tas vispār nav saistīts ar dzimumu.
Es domāju, tā ir mūsu sabiedrības priekšrocība, un arī tas ir iemesls,
kāpēc mums ir vairāk sieviešu vadošos amatos.
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INTERVIJA AR REGĪNU LOČMELI-LUŅOVU,

13. Saeimas deputāti

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kas noteica Jūsu lēmumu
pievienoties tieši tam politiskajam spēkam, kuru Jūs pārstāvat, proti,
Saskaņai.
Regīna Ločmele-Luņova: Mans lēmums pievienoties Saskaņai bija
saistīts gan ar manas ģimenes stāstu, mans tētis Jānis Ločmelis, latvietis no Latgales… viņš ir Saskaņas biedrs vai tās partijas, kuras pašlaik
sauc par Saskaņu. Viņš bija kopš 90. gadu sākuma. Viņš tur iestājās
un tās vērtības, kurus kā savu ideoloģisko pamatu deklarē Saskaņa…
man tiešām ir. Varbūt manā raksturā ir tas, ka es vienmēr aizstāvu
vājāko pusi. Manī ir izteikta vēlme panākt taisnīgumu. Es vienmēr
jūtu līdzi cilvēkiem, kurus neņem vērā, un žēlsirdība ir viena no mana
rakstura īpašībām. Man ir trīs augstākās izglītības, bet pamatprofesija
ir žurnāliste. Un es pasniedzu arī žurnālistikas teoriju un sabiedriskās attiecības, un vienmēr savas lekcijas sāku ar to, kas ir žurnālistikas misija. Ne tikai apkopot kaut kādu informāciju, interpretēt to, bet
mana nostāja ir, ka žurnālistikas pamatmisija ir pilnveidot pasauli un
labot pasauli, tuvināt mūsu sabiedrību augstākiem ideāliem. Kādi ir
tie ideāli? Es teiktu, es vienmēr sadalu divās pusēs: vispārcilvēciskās
vērtības, kas ir mūsu Eiropas pasaulē saistīti ar kristietību, un otrā
puse arī ir saistīta ar Eiropu, tie ir mūsdienu Eiropas demokrātijas pamati. Ja mēs runājam par konkrētām partijām, par konkrētu politisko
spēku, vienmēr jāredz, pirmkārt, deklarētās vērtības un, otrkārt, jāredz tas, ko partija dara. Protams, tad, kad es iestājos Saskaņā, man
bija priekšstats par to, kādas ir tās deklarētās ideālās vērtības … ne
vienmēr, teiksim, konkrētu cilvēku un konkrētās organizācijas darbi
sakrīt ar deklarētajām vērtībām, un, tagad būdama partijā jau ilgāku
laiku – es esmu politiķe ar pieredzi – vienalga es palieku ideāliste, un
nekad laikam nemainīšos, sāp, bet es turpinu būt šajā partijā un arī
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būšu šajā partijā un vienmēr centīšos tuvināt šīs partijas darbības un
darbus tiem ideāliem, kuri paliek šīs partijas deklarētās vērtības. Atnācu uz partiju no NVO sektora, jo tad, kad mani Nils Ušakovs uzaicināja Saskaņas sarakstā uz 2014. gada parlamenta vēlēšanām, es biju
diezgan pamanāma Latvijas sabiedrībā ar savu darbu sakarā ar 2013.
gada 21. novembra traģēdiju Zolitūdē. Tas ir mans rajons, šajā traģēdijā gāja bojā mani kaimiņi. Zolitūde ir pavisam neliels Rīgas mikrorajons, kurā cilvēki viens otru ļoti labi pazīst -- es varu teikt, ka mani
vēlētāji, kas dzīvo šajā mikrorajonā, zina, kur atrodas mana māja.
Atnācu no NVO sektora un īstenībā savās darbības arī palieku NVO
sektorā, esmu dibinājusi divas lielas biedrības, pirmā “Zolitūde 21.11”,
kura pastāv kopš 14. gada janvāra līdz šai dienai. Tā ir viena no, manuprāt, aktīvākām biedrībām un viskonsekventākām biedrībām Latvijā. Otrā biedrība, kuru es dibināju, ar nosaukumu “Tauta pret zemes
baroniem”, bija saistīta ar Latvijas unikālo problemātiku, jo Latvija ir
vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur pastāv dalītā īpašuma problēma
un piespiedu noma. Es, būdama deputāte un Saskaņas partijas biedrs,
tomēr palieku ļoti stingra NVO sektora aktore. Tas, kas mani pašlaik
ļoti interesē, ir Latvijas vēlēšanu sistēmu izmaiņa, es uzskatu, ka partiju sistēma Latvijā pašlaik atrodas krīzes stāvoklī. Un viens no risinājumiem varētu būt iespēja, lai varētu ievēlēt konkrētus cilvēkus. Ja
man būtu iespēja un izvēle startēt nevis no partijas, bet kā personībai,
es ļoti apsvērtu iespēju startēt vienkārši kā personība. Nevis tādēļ, ka
neprotu strādāt komandā. Es protu strādāt komandā. Bet man ir ļoti
aktuāls atbildības jautājums, un es saprotu, ka es, protams, varu galvot par savu rīcību, par saviem vārdiem, bet, diemžēl, tas, kas notiek
tavā komandā, tavā kolektīva atbildība un arī kolektīva kļūdas… tas
gulstas arī uz tevis.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kāda ir Jūsu personīgā
pašidentifikācija?
Regīna Ločmele-Luņova: Man ir ļoti interesants stāsts. Mans tēvs
ir no Latgales, no daudzbērnu katoļu ģimenes. Un mans uzvārds,
Ločmele, ir tēva vārds. Ģimenē bija 13 bērni, mans tēvs ir 9. bērns
ģimenē. Un no visiem bērniem bija tikai divas meitenes, un viena
no tām bija Regīna Ločmele, tā kā, mans tētis nosauca mani savas
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māsas vārdā. Mans vectēvs bija dzimis 1895. gadā, Jāzeps Ločmelis,
viņš karoja vēl Pirmajā Pasaules karā un ir piedalījies Brīvības cīņās, uz bruņuvilciena ir atbrīvojis Rēzekni. To es uzzināju pavisam
nesen. Mans vectēvs latgalietis Jāzeps Ločmelis mira tad, kad man
bija tikai pieci gadi, 1971. gadā un, diemžēl, es biju pārāk maza, lai
viņu… iztaujātu, ko es izdarītu tagad. Mans tēvs, kad bija skolnieks,
ekskursijā ieraudzīja jūrniekus, kara kursantus un nolēmis iestāties
Jūrnieku karaskolā, kādreiz Rīgā tāda ir bijusi. Bet Hruščova laikā
šo karaskolu likvidēja, jo bija armijas samazināšana, šos kursantus
pārveda no Rīgas uz Sevastopoli un manu tēvu arī. Un viņš pabeidza
karaskolu tur. Sevastopolē viņš palika dienēt kā virsnieks un ir piedalījies Karību krīzē. Un tieši Krimā, Sevastopolē mans tēvs iepazinās
ar manu māti, kura tolaik dzīvoja Krimā, Džankojā – mans vectēvs
un vecmamma no mātes puses ir apglabāti tieši Krimā, Džankojā. Es,
savukārt, piedzimu Sevastopolē, arī mana jaunākā māsa Jūlija ir piedzimusi Sevastopolē, tur es nodzīvoju līdz četru gadu vecumam. Kad
man palika četri gadi, manu tēvu kā latvieti, kā nacionālo kadru, tolaik bija tāda politika, pārveda dienēt uz Latviju, no sākuma uz Rīgu,
uz Daugavgrīvu, kur mēs dabūjām pirmo dzīvokli uzreiz pēc lieliem
plūdiem 1971. gadā. Daugavgrīvā mēs nodzīvojām piecus gadus, tad
tēvu pārveda uz Liepāju. Bet mana mātes valoda ir krievu un ģimenē mēs runājam tikai krievu valodā. Mana māte ir nepilsone līdz šim
brīdim, latviešu valodu nezina, mana māsa arī nepārvalda latviešu
valodu. Un sanāca tā, ka es pabeidzu krievu skolu, kad man bija tikai
16 gadi, jo iestājos skolā sešu gadu vecumā un padomju laikos krievu
skolā bija desmit klases, latviešu bija vienpadsmit. Es pabeidzu skolu, man bija tikai 16 gadi, jo mana dzimšanas diena ir 19. novembrī.
Es ļoti labi mācījos, pabeidzu skolu ar zelta medaļu. Svešvalodas man
bija vācu valoda un latviešu valoda, un es pēc tam jokoju, ka pēc skolas pabeigšanas es vācu un latviešu valodu zināju aptuveni vienādā
līmenī - vienādi slikti. Man bija jāizvēlas profesija, es izvēlējos iestāties žurnālistos, neskatoties uz to, ka tur bija gan radošais konkurss,
gan bija vajadzīgas publikācijas, es burtiski viena mēneša laikā aizgāju uz avīzes redakciju, uzrakstīju dažus rakstus… šos rakstus publicēja. Es izgāju radošo konkursu, uzrakstīju sacerējumu ar augstāko
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novērtējumu, un ar to zelta medaļu, ar manu atestātu, mani uzreiz
pieņēma. Tur bija viena nianse, ka neskatoties uz to, ka tas bija 1983.
gads. Dziļi padomju laiki, tomēr tolaik Latvijas Universitātē Žurnālistikas nodaļa bija viens no Filoloģijas fakultātes virzieniem, klātienes
Žurnālistikas nodaļā varēja mācīties tikai latviski, bija tikai latviešu
plūsma. Krievu plūsma bija neklātienē, vai bija jābrauc uz Maskavu,
Sanktpēterburgu. Es kaut kā neplānoju braukt prom no Rīgas, variants mācīties neklātienē arī tika uzreiz atmests. Un es nolēmu, ka
es mācīšos latviski. Es iestājos, tiku pieņemta. Un, kad satikos ar saviem kursa biedriem, es nobijos. Augustā pirms mācībām atnācu uz
fakultāti un teicu, ka es ņemšu dokumentus ārā, jo es valodu nezinu,
es nezinu, kā es mācīšos. Man paveicās, jo tad, kad es atnācu, katedrā bija kolosāls pasniedzējs Ābrams Kleckins, kurš teica: “nē, ziņi es
tev ieteiktu tomēr palikt uz pirmo kursu, jo valodas nezināšana nav
pamatproblēma, pamatproblēma ir tā, vai tu pareizi esi izvēlējusies
profesiju, un tas būs skaidrs tikai pēc pirmās prakses”. Viņš pierunāja
mani palikt un man bija liels, liels izaicinājums, kad man bija jāklausās lekcijas latviešu valodā. Es darīju tā, man bija tāda klade, ka es
klades labajā pusē rakstīju to, ko es saprotu no tā, ko stāsta lektors.
Bet kreisajā pusē izrakstīju visus vārdus, kurus es nesaprotu. Un pārtraukumos es gāju klāt pie saviem kursabiedriem un lūdzu lai man
iztulko, jo nebija vēl ne interneta, ne datoru. Pirmā prakse man izdevās, man iepatikās šī profesija un uzreiz pēc augstskolas pabeigšanas
mani pieņēma Latvijas Televīzijā, kurai bija sadarbībā ar PSRS Centrālo televīziju, mani pienākumi bija atlasīt Latvijas Televīzijas raidījumus, pārsvarā par kultūru, bija jāiztulko šie raidījumi, jāieskaņo
krievu valodā un jānosūta uz Maskavu. Bet Maskavā tolaik jau bija
Perestroika un bija jau, piemēram, tāds raidījums kā “Vzgljad” un bija
ļoti progresīvie raidījumi arī Latvijā. Es biju iesaistījusies šajā progresīvajā kustībā un bez saviem pienākumiem nācu ar iniciatīvu, es
izveidoju raidījumu ciklu “Krievi Latvijā līdz 1940. gadam”. Tas bija
laiks, kad tikko atvēra visus slēgtos fondus, kad varētu tikt līdz tādiem kino, foto un tekstuāliem arhīviem, kuri bija nepieļaujami padomju laikā. Es sapratu, ka mana misija ir parādīt citiem cilvēkiem
to patieso stāstu. Savā profesijā es nostrādāju kopš 1988. gada līdz pat
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2010. gadam. Pēc darba televīzijā es biju vairāku komercradiostaciju
producente. Manā panākumu listē ir vismaz četras komercradiostacijas. Ziņas krievu valodā LTV es novadīju no 1994. līdz 2003. gadam,
un tas man palīdzēja arī politikā, tādā ziņā, ka dažiem politiķiem ir
problēma ar atpazīstamību un viņiem ir jādara kaut kas speciāls, lai
to atpazīstamību panāktu, bet man tā atpazīstamība jau bija tādēļ, ka
strādāju televīzijā. Mani vienkārši pazīst, tie ir daudzi cilvēki. Paralēli manu pārliecību ietekmēja arī tas, ka visu šo laiku strādājot LTV,
man bija latviešu kolektīvs un es turpināju pilnveidot savas zināšanas – esmu tas cilvēks, kurš ir iemācījies latviešu gramatiku, vienkārši lasot latviešu valodas gramatikas grāmatu. Vēl esmu pateicīga
mūsu Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes latviešu literatūras
pasniedzējam, jo viņš tā ieinteresēja lasīt latviešu prozu un dzeju, ka
es vienkārši gāju uz bibliotēku un lasīju grāmatas.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Cik lielu apjomu Jūsu profesionālajā darbībā aizņem dzimumu līdztiesības jautājumi?
Regīna Ločmele-Luņova: Sanāca tā, ka kopš 1994. gada līdz vismaz 2004. gadam es biju ļoti aktīva latviešu sieviešu kustības dalībniece, no sākuma tas bija lietišķo sieviešu klubs, tad mēs sadraudzējāmies ar resursu centra MARTA veidotājām un es personīgi esmu
piedalījusies vairākos semināros un pasākumus, kurus organizē
MARTA. Es esmu bijusi konferencēs, kuras bija veltītas feminisma jautājumiem un jautājumiem par sieviešu iesaistīšanu politikā.
Divtūkstošo gadu sākumā mums bija brauciens uz Zviedriju, mums
bija iespēja vērot, kā reāla sieviete politiķe veido savu priekšvēlēšanu
kampaņu. Gala rezultātā viņa tika ievēlēta Riksdāgā un man tas iespaids palika vēl līdz šim brīdim, es cenšos sekot līdzi tam ideālam,
kuru man šī sieviete parādīja. Situācija bija tāda, ka viņa brauca runāt ar cilvēkiem uz vienu nelielu Zviedrijas pilsētiņu, savas priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros. Tas bija aģitācijas pasākums, lija lietus
un mazā pilsētiņā laukumā stāvēja divi pastiprinātāji, mikrofons
pa vidu un viņu klausīties bija atnākuši divi cilvēki. Un viņa stāvēja zem liela lietussarga un divas stundas runāja ar šiem diviem cilvēkiem, stāstīja par savu programmu, atbildēja uz jautājumiem. Un es
biju šokā, es domāju, ak Dievs, stāstīt, stāvot lietū, diviem cilvēkiem...
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Tad, kad es uzzināju, ka viņa tika ievēlēta Riksdāgā, es sapratu, ka,
lūk, tā efektivitāte slēpjas, nevis ciparos, bet enerģijā, tajā garā, ko
tu esi ielicis savā uzrunā, ka tu esi gatavs runāt ar jebkuru cilvēku.
Un es to daru kā politiķe ik dienu – dažus gadus atpakaļ es uzzināju, ka man partijā ir tāda iesauka, “trakā Ločmele”. Kādēļ? Tāpēc,
ka es nekad nevienam cilvēkam neatsaku, es vienmēr esmu atklāta, ir publicēti visi mani tālruņa numuri, es saku, piezvaniet man.
Es pirms šīs intervijas parunāju ar trim cilvēkiem, tikai šovakar. Es
esmu pieradusi strādāt mikrolīmenī, ko es novēroju arī parlamentā,
ir politiķi, kurus mikrolīmenis neinteresē vispār. Un, manuprāt, tas
ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijas politika zināmā veidā ir atrauta no tā, ko domā cilvēki, no cilvēku patiesām interesēm, no cilvēku
patiesām problēmām. Pastāv distance starp to, kādus lēmumus pieņem politiķi, un to, kādus lēmumus vēlas vēlētāji. Es zināma veida
uzskatu tā, ka politiķa darbs ir darbs pakalpojumu jomā un mans
pakalpojums ir saprast, kas rūp šim konkrētam cilvēkam, kāda ir
viņa problēma, var teikt tā, es saprotu, ka daļai cilvēku vispār ļoti
svarīgi, lai ar viņiem kāds parunā. Runājot par sievietēm, mana nostāja par to, ka sievietēm ir jānāk uz politiku, ir saistīta vēl ar manu
personīgo stāstu, jo man ar otro vīru bija problēmas, saistītas ar
vardarbību ģimenē. Un es biju viena no pirmajām publiski atpazīstamām sievietēm, kura atklāti par to runāja, kura atzinās, ka mani
sit vīrs un tādēļ es šķiros, un, ka es vienmēr būšu sieviešu aizstāve
jautājumā par vardarbību ģimenēs. Runājot par maniem uzskatiem,
varētu teikt, ka es esmu, pirmkārt, sociāldemokrāte, es strādāju ar
vienkāršiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība un ir nepieciešams viņus aizstāvēt, jo viņu zināšanas līmenis neļauj viņiem ne
uzzināt savas tiesības, ne cīnīties par tām. Manuprāt, viena no svarīgākajām Latvijas problēma ir tāda, ka mums ir ļoti sarežģīta likumdošana. Un cilvēki ir juridiski neizglītoti un es ar to saskaros katru
dienu, un, principā, tagad politiķa darbs ir saistīts ar manu pirmo
profesiju – žurnālistiku. Es sniedzu cilvēkiem informāciju, pasaku
viņiem, kur viņi šo informāciju var sameklēt, kādas ir viņu tiesības,
un kādā veidā viņi savas tiesības varētu realizēt, ar kādām metodēm.
Es teicu, ka man ir trīs izglītības, otrā izglītība, es esmu starptautisko
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attiecību speciāliste, bet šajā profesijā es nostrādāju tikai pusgadu,
Ārlietu ministrijā, Preses centrā. Un tad es sapratu, ka nē, tas nav
mans, jo es neesmu gatava visu savu mūžu translēt oficiālu nostāju,
šajā gadījumā valsts nostāju, kad nav manas domas. Mana trešā izglītība, es esmu vadībzinātnes maģistre un pašlaik mācos doktorantūrā
Biznesa vadībā savā augstskolā RISEBA, kur es pasniedzu 10 gadus.
Darbs ar studentiem sniedz priekšstatu par to, kādas ir jaunās paaudzes domas, priekšstati par notiekošo Latvijā un pasaulē. Tas ļauj
man palikt jaunākai, nekā citi cilvēki no manas paaudzes.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Paldies. Jūs minējāt, kad Jūs
stāstījāt par savām identitātēm, ka krievu valoda ir bijusi Jūsu ģimenes valoda. Cik lielā mērā Jūsu politiskajā darbībā etniskās līdztiesības jautājumi ir centrā? Vai jūs strādājat ar mazākumtautību tiesību
jautājumiem?
Regīna Ločmele-Luņova: Es varu teikt tā, ka es nekad neesmu
uzskatījusi tieši etniskās dabas jautājumus par sava darba pamatjautājumiem. Es Saeimā vadu Mājokļa jautājumu apakškomisiju. Es
esmu tas cilvēks, kurš var divas stundas lasīt lekciju par ūdens skaitītāju īpatnībām, kādu ūdens skaitītāju izvēlēties. Esmu tas retais
politiķis, kurš tiešām saprot visu komunālo jautājumu problemātiku, īpašumtiesības, dalīta īpašuma problēmas. Manuprāt, šie jautājumi ir tik svarīgi, tie skar jebkuru cilvēku, neatkarīgi no tā, vai tas
ir krievs vai latvietis, polis, ebrejs un tā tālāk. Un tas, kas saistīts ar
manu personīgo pieredzi, ir tas, ka man ir trīs bērni. Ar ļoti lielu vecuma atstarpi, jo vecākajam dēlam ir jau 33 gadi, bet jaunākajam 12
un pa vidu vēl ir meita, kurai ir 28 gadi. Jautājums par to, kādā valodā viņiem mācīties, man vienmēr bijis ļoti aktuāls, jo es atceros
ar kādām grūtībām es mācījos latviešu valodu, es esmu tas cilvēks,
kurš uzskata, ka, jo agrāk bērns iemācīsies runāt svešvalodā, jo vieglāk viņam būs gan adaptēties, gan apgūt šo valodu. Es vecāko dēlu
iekārtoju latviešu bērnudārzā, tas bija 90. gadu sākums, un, mani
mēģināja audzinātājas atrunāt, pamatojot ar to, ka, lūk, divvalodība novedīs pie tā, ka gandrīz… garīgi atpalicis viņš kļūs. Mans vecākais dēls ir pierādījums tam, ka divvalodība tieši sekmē intelektuālo attīstību. Tas ir cilvēks, kurš absolūti brīvi komunicē trijās,
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pat četrās valodās, ir ļoti veiksmīgs speciālists IT jomā. Vecākais
dēls ir apmeklējis latviešu bērnudārzu un latviešu skolu, meita bija
pabeigusi krievu bērnudārzu, latviešu skolu. Un jaunākais dēls bija izgājis krievu bērnudārzu, pēc kura pabeigšanas viņš nezināja latviešu
valodu, viņš bija iestājies mazākumtautības krievu skolā, kur pēc ceturtās klases es konstatēju, ka latviešu valodu viņš nepārvalda. Un bija
situācija, kad es biju spiesta ik vakaru sēdēt ar bērnu un tulkot viņam
visus uzdevumus, jo mazākumtautību skolās vairāki priekšmeti tiek
pasniegti gan latviski, gan krieviski. Un tad es sapratu, ka viss, tad ir
jāpielieto mana personīgā pieredze, kad es mācījos latviešu valodu jau
augstskolā ar vissmagāko metodi, kad tu iegrimsti vidē. Un es pārcēlu savu jaunāko dēlu divus gadus atpakaļ no krievu skolas uz latviešu
skolu, es viņam paskaidroju, ka, jā, būs grūti, bet citas izejas nav. Viņš
ļoti labi pārvalda angļu valodu, kas mani pavedināja uz to, ka mums
ir problēmas ar latviešu valodu apmācības metodiku, jo nevar būt tā,
ka viens un tas pats bērns brīvi pārvalda angļu valodu, bet nepārvalda latviešu vispār. Tagad mēs šo situāciju labojam un ir panākumi ļoti
lieli, viņš ļoti labi adaptējās. Es respektēju katra cilvēka… teiksim, tu
esi vecāks un tu esi izdomājis, ka tavam bērnam ir jāmācās krievu valodā, jo tā ir vieglāk, godīgi, es uzskatu, ka tas tā ir, ka daļa vecāku
izvēlas savu bērnu vietā un neapzinās, kā šī izvēle var būt stratēģiski
nepareiza, un vienmēr savā mīlestībā pret bērnu ir jāapzinās, kur ir
mīlestība pret bērnu un kur ir tavu personīgo kompleksu robeža. Tāpēc es esmu cilvēks, kuram ir noteikta nostāja. Viss, kas attiecas uz
medicīnu, sociālo atbalstu, sociālo aizsardzību, mājokļu politiku, komunālajiem jautājumiem, ir universāls, absolūti neatkarīgi no tā, kāda
nacionāla identitāte ir konkrētam cilvēkam.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Ar kādiem dzimumu stereotipiem vai aizspriedumiem Jums nācies saskarties tieši politiskās karjeras gaitā?
Regīna Ločmele-Luņova: Pirmām kārtām, man ir pārliecība, ka
Latvijas sabiedrība ir tomēr patriarhālā pēc savas dabas, neskatoties uz
to, ka sieviešu mūsu valstī ir vairāk nekā vīriešu. Sievietes balso par
vīriešiem. Ir jāmaina sabiedrības attieksme pret šiem jautājumiem, jo
mēs tagad esam stadijā, kad prasības pret politiķiem ir ļoti lielas, bet
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tad, kad cilvēki izdara savu izvēli, viņi to dara tik bezatbildīgi. Diemžēl, protams, tā nav cilvēku vaina, tās ir sekas tam, ka uz sieviešu
auditoriju strādā glancēto žurnālu industrija, kura multiplicē tēlus un
multiplicē stereotipus par sievieti, tādus, kas viņai liedz iet uz politiku, kur saka, tavs galvenais uzdevums ir būt skaistai, izskatīties forši,
nevis būt tai modernai eiropeiskā stila politiķei, kuri nedomā par savu
izskatu, bet tieši otrādi ar savu rīcību pierāda savu vajadzību sabiedrībai. Diemžēl, mums tā nav. Saprotot vietējās spēles noteikumus, es,
starp citu, ļoti veiksmīgi izmantoju blondīnes tēlu, lai piemanītu savus politiskos pretiniekus. Bet es saprotu un apzinos, ka mūsu Latvijas sabiedrībā, pastāv prasības, lai tavs izskats ir tāds smuks, pievilcīgs,
un, ja tu esi sieviete, tu nedrīksti izskatīties slikti, jo tev uzreiz pateiks,
ka tava kondīcija neatbilst tiem visiem stereotipiem, tas ir slikti. Man
pašlaik izdodas gan paturēt savu tēlu, gan darīt savu darbu. Diemžēl,
Latvijā sievietes politikā saskaras ar to, ka vispirms viņus novērtē pēc
izskata. Es sastapos ar to, ka mani vispirms vērtē pēc izskata un tikai tad pēc tā, ko es saku un ko es daru. Kad ir jāsacenšas ar vīriešu
pasauli, es esmu sapratusi vīriešu politiskās pasaules vājākās vietas,
un godīgi pasaku, es izmantoju šīs vājās vietas, lai maniem vēlētājiem
būtu labāk. Diemžēl, lai dažreiz palīdzētu cilvēkiem, ir jānospēlē arī
uz vīriešu vājībām politikā.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Paldies par atbildi! Kā mainījušies uzskati par sievietes vietu Latvijas politiskajā vai arī nevalstiskajā
sektorā kopš Jūsu karjeras sākuma? Jūs tik sen esat nodarbojusies ar šiem
jautājumiem gan kā NVO pārstāve, gan kā žurnāliste, gan kā politiķe.
Regīna Ločmele-Luņova: Es nevarētu teikt, ka šie uzskati ir mainījušies kardināli. Es varētu pat apgalvot, ka tas, ko es atceros no
Ārlietu ministrijas 90. gadu sākumā, ir sastopams arī pašlaik. Es
vienalga uzskatu, ka tas, ka sievietes dažreiz ieņem augstākus posteņus, dažreiz ir tāds deklarējams, izkārtne. Nevis tas, ka šī sieviete šo
posteni ieņem tādēļ, ka viņas gatavība intelektuāli, viņas pieredze ir
atbilstoša šim amatam un šim postenim. Es šodien nenosaukšu nevienu sievieti, kas tiešām ietekmē Latvijas politiku. Latvijas politiku
ietekmē vīrieši. Es teikšu tā, ka 90. gadu sākumā sieviešu ietekme bija
pat lielāka.
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Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Kādas ir sievietes priekšrocības, veidot karjeru Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm un ko pasaule varētu mācīties no Latvijas, vai var kaut ko mācīties no mums?
Regīna Ločmele-Luņova: Tas ir grūts jautājums. Es diezgan pesimistiski skatos uz šo vietu, es neredzu to jaunāko paaudzi, kura ir
gatava iestāties par sievietēm. Divtūkstošo gadu sākumā, kad es biju
Zviedrijā, Vācijā, Norvēģijā, es esmu iepazinusies ar tādām sievietēm,
līdz kuram Latvijas sievietēm vēl augt un augt. Diemžēl, dziļie sieviešu stereotipi par to, kāda ir sievietes misija, kādus karjeras augstumus
sieviete var sasniegt… problēmas mums ir, jā, nopietnas.
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova: Paldies. Varbūt ir kaut kas,
ko Jūs vēlētos piebilst?
Regīna Ločmele-Luņova: Šodien bija gara diena un es varu teikt
tā, galvenā sievietes priekšrocība ir stratēģiskā domāšana, kas saistīta
ar sievietes dabu. Sieviete tomēr laiž pasaulē bērnus un viņas dabā ir
rūpēties par to, lai izaugtu ne tikai bērni, bet arī mazbērni un man
divi mazbērni jau ir. Pirmkārt, stratēģiskā domāšana un, otrkārt, milzīga izturība. Es vienreiz Facebook izdarīju ierakstu, ka, ja man būtu
tāda iespēja, es dibinātu sieviešu partiju. Jūs nevarat iedomāties, kāds
bija atbalsts no sieviešu puses, sievietes ir gatavas, bet esošā politiskā
sistēma nav izveidojusi infrastruktūru, kur sieviete, Latvijas sieviete
varētu integrēties un ieņemt savu vietu Latvijas partijā. Pirmkārt, Jūs
varat paskatīties uz visu partiju spektru, mums nevienā no partijām
nav sieviete līdere, pašlaik, nevienā. Otrajās, trešajās lomās, jā. Visur
vīrieši. Un no politikas iekšienes skatoties, es Jums vēlreiz apgalvoju –
Latvijas politiku ietekmē vīrieši. Punkts.
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Jauniešu aktīvistes un
ārpolitikas veidošana
NATĀLIJA KNIPŠE
“Jauniešu aktīvisms” ir vārdu savienojums, kas cilvēku prātos iegrāmatots ar diametrāli pretējām asociācijām un sajūtām. Vārds “jaunietis” parasti rada iespaidu par jau minēto pieredzes trūkumu un
bezrūpību, un tātad arī vietu sabiedrības hierarhijā, no kuras iesaistīties politikas procesos ir sarežģīti. Vienlaikus, “aktīvisms” ir
rīcība, lai panāktu pārmaiņas, kas nereti tiek interpretēta un vērtēta pretrunīgi.1 Tas tāpēc, ka, pateicoties sociālajiem medijiem, mūsdienās katrs var kļūt par aktīvistu vai tā saucamo “influenceri” vai
“viedokļa līderi”, neskatoties uz to, vai šīs personas viedoklis un uzskati ir faktiski pareizi. Tomēr svarīgi norādīt, ka paaudze “Z” (dzimusi no aptuveni 1996. gada līdz 2010. gadam) uzauga tehnoloģiju laikmetā. Piemēram, google.com tika izveidots tikai pāris dienas
pirms šī raksta autores piedzimšanas 1998. gadā. Tāpēc šī paaudze
ir pieradusi orientēties digitalizācijas laikmetā, un tehnoloģiju lietošana no “bērna kājas” mūs ir padarījusi arī spējīgākus kritiskāk
vērtēt informāciju, kuru saņemam sociālajos tīklos. Līdz ar to tieši autores paaudze ir piemērota šo informāciju kritiski izmantot jau
agrā vecumā.
Jauniešiem-aktīvistiem tāpēc ir jāņem vērā šī pretrunīgā izpratne
par viņu darbu. No vienas puses, viņu iesaiste, pūles un centieni var
tikt uzskatīti par nekonstruktīviem vai nekontrolētiem, tādiem, kas
apdraud pastāvošās sabiedrības struktūras. No otras puses, plašā rezonanse, ko starptautiskais jauniešu aktīvisms izraisījis, piemēram,
1

Merriam Webster, Activism [Aktīvisms], https://www.merriam-webster.com/dictionary/activism.
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aktualizējot tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas, norāda, ka šāda
aktīva politiskā nostāja ir vēlama, pat nepieciešama.2
Autores rakstā jauniešu aktīvisms tiks definēts kā savstarpēji organizēta (taču nereti individuāla) jauniešu rīcība, lai panāktu kopīgu
mērķi.3 Šā brīža jauniešu aktīvistu paaudze aptver gan t. s. “mileniāļus” (millenials, kuri dzimuši aptuveni no 1980. gada līdz 1996. gadam)
jeb “Y” paaudzi, gan “Z” paaudzi.4 Kaut arī šo paaudžu politiskos uzskatus un prioritātes raksturo zināmas atšķirības, gan “mileniāļi”, gan
“Z” paaudze Latvijā aktīvi iesaistās pilsoniski politiskajā aktīvismā un
aizvien biežāk iesaistās arī publiskās demonstrācijās Rīgas ielās, kas vēl
2000. gadu sākumā varēja tikt uzskatīts par retumu.
Tomēr rakstā tiks aktualizēta vēl kāda nozīmīga tēma. Būt aktīvistam – tā nav tikai “ārpusskolas aktivitāte”, bet arī prasīgs un straujš
dzīves stils. Tas pieprasa pārvarēt iekšējus izaicinājumus, kas saistīti
ar darbu gūzmu studiju ietvaros, kā arī savu uzskatu, kas tikai sākuši
attīstīties, veidošanu. Tomēr pastāv arī ārēji izaicinājumi, kas saistīti
ar vecumu. Jaunam cilvēka vēlmi mainīt esošo ierobežo aizspriedumi,
kas saistīti ar vecumu un tātad – pieredzes trūkumu. Savukārt jaunietes-aktīvistes saskaras arī ar papildu aizspriedumu slāni, kas saistīti ar
viņu dzimumu.
Jauniešu aktīvisms Latvijā šobrīd piedzīvo uzplaukumu. Jaunieši protestē, apvienojas, dodas pārliecināt augsta līmeņa politiķus un
“pūļa efekta” ietekmē mazāk baidās iesaistīties, lai panāktu sev nozīmīgas pārmaiņas. Šajā rakstā tāpēc tiks piedāvāts “ekrānšāviņš” no
jauniešu-aktīvistu dzīves, īpaši koncentrējoties uz jaunām aktīvistēm. Esejas sākumā tiks skaidrots, kāpēc Latvijas jauniešu aktīvismā
2

3

4

Jacqueline Kennelly, Citizen Youth. Culture, activism, and agency in the neoliberal era [Pilsonis “Jaunatne”. Kultūra, aktīvisms un aģentūra neoliberālajā laikmetā], (Palgrave Macmillan, 2011), 2.
Manjima Bhattacharjya, et al., “Why gender matters in activism: feminism and social justice
movements” [Kāpēc dzimumam ir nozīme aktīvismā: feminisms un sociālā taisnīguma kustības], in: Journal for Gender & Development, Volume 21, 2013 – Issue 2: Feminist solidarity
and collective action, 2013, 277-293, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1355207
4.2013.802150.
Michael Dimock, Defining generations: Where Millenials end and Generation Z begins [Definējot
paaudzes: kur “beidzas” mileniāļi un sākas Z paaudze?], Pew Research Center, 17.1.2019, https://
www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/.

223

joprojām vairāk pārstāvētas sievietes. Eseja tālāk skaidros, kādi ir
jauniešu-aktīvistu darbības virzieni un iesaistes formas. Raksta autore dalīsies arī savā pieredzē, skaidrojot, ar kādiem izaicinājumiem
jaunas aktīvistes turpina saskarties Latvijas ārpolitikas veidošanas
procesā. Esejas noslēgumā autore norāda uz savu nākotnes vīziju par
vienlīdzīgāku vidi Latvijā, īpaši iesaistei jauniešu aktīvismā.

Sievietes vairāk pārstāvētas jauniešu-aktīvistu rindās
Raksta autorei, uzaugot kā aktīvai jaunietei Latvijā, sastapšanās ar
seksismu un vecuma diskrimināciju bija jāpiedzīvo retāk nekā iepriekšējo paaudžu aktīvistēm. Šī tendence sasaistāma ar ievērojamo sieviešu skaitlisko pārākumu jauniešu aktīvistu aprindās.5 Tas šķiet tikai likumsakarīgi, ka jauni vīrieši agrāk izvēlas attīstīt savas karjeras, sākot
strādāt algotu darbu sevi interesējošajā nozarē. Jauniem vīriešiem tas
ir svarīgi, ņemot vērā dzimtes lomas mūsdienu sabiedrībā – darbs, uzsākts agrā jaunībā, nodrošina iespēju skaidrāk identificēt karjeras un
algas prospektus, kas var tikt saistīti ar sabiedrisko spiedienu apgādāt
ģimeni.
Par to liecina arī statistikas dati – ES vairāk jaunas sievietes
nekā jauni vīrieši vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem strādā nepilna laika darbu, lai rūpētos par bērniem un mājas soli.6 Tas nozīmē arī, ka jaunas sievietes biežāk dara neapmaksātu darbu. Turklāt
gan Latvijā, gan ES kopumā jaunas sievietes mazāk nekā jauni vīrieši ir izglītības iegūšanas vai apmācību procesā, un viņu nodarbinātības līmenis ir zemāks.7 Šī nevienlīdzība attiecināma uz visu vecuma grupu sievietēm, jo sieviešu kopējais nodarbinātības līmenis
5

6

7

Piezīme: statistikas dati par jauniešu aktīvismu nav apkoptoi, tāpēc šis pieņēmums balstīts
autores novērojumos pēdējos piecos gados, kas pavadīti jauniešu-aktīvistu aprindās.
European Commission, “Main reasons for young people aged 15–29 years being in parttime employment, by sex, EU-27, 2019” [Galvenie iemesli, kāpēc jauni cilvēki no 15–29 gadu
vecumam strādā nepilna laika darbu].
European Commission, “Young people aged 25–29 years not in employment, education or
training, by sex, 2019” [Jauni cilvēki no 25–29 gadu vecuma, kas nestrādā, nemācās vai neapgūst profesiju, dalīti pēc dzimuma, 2019. gadā].
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ES ir par 12 % zemāks nekā vīriešu nodarbinātības līmenis. Turklāt pastāv nodarbinātības segregācija, jo trīs no 10 sievietēm ES
strādā izglītības, veselības un sociālā darba sektorā (vai t.s. “rūpju
sektorā”), kas tradicionāli saņem arī zemākas algas, kamēr gandrīz
trešdaļa vīriešu strādā ar zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku saistītās (t. s. “STEM” – science, technology, engeneering,
mathematics) jomās, kas ir daudz pelnošākas. Interesanti norādīt,
ka arī aktīvisms ir rūpju darbs, kurā jaunas sievietes iesaistās papildus mācībām un algotam darbam. Par aktīvismu nemaksā, taču
tas aizņem to laiku, kas varētu tikt pavadīts darba tirgū, strādājot
algotu darbu.
Autores atmiņās par bērnību meklējama laba analoģija tam, kā tiek
vērtēti jauni vīrieši aktīvismā. Autore lielu daļu savas jaunības pavadīja, mācoties dejot. Trenējās visdažādākajos dejas stilos vairākās deju
skolās un kolektīvos. Līdzīgi kā aktīvismā, arī dejošanā skaitliski dominē sievietes – galu galā, dejošana ir “sievišķīga māksla”. Šis apstāklis radīja īpašu attieksmi pret vīriešu dzimtes pārstāvjiem. Viņi bija
retums, viņu dalība un klātbūtne – kaut kas sargājams, nozīmīgāks
nekā sieviešu klātbūtne. Vīrieši tāpēc bija deficīts un saņēma īpašu attieksmi sev tik netipiskajā mākslinieciskajā izpausmē. Sievietes deju
kolektīvā tika socializētas pret šo īpašo kolektīva locekli izturēties ar
paaugstinātu empātiju un izpratni par šī cilvēka vajadzībām. Paradoksāli, ka pat uz deju grīdas, kur pārstāvētas daudzkārt vairāk nekā
vīrieši, sievietes uzaug ar apziņu, ka darīt vairāk, kaut mazliet vairāk
nekā prasīts, ir norma.

Politiskās līderes un aktīvistes starptautiski –
iedvesmas avots
Pieaugot liela nozīme jaunietes-aktīvistes uztveres veidošanā Latvijā
bijusi starptautiskajā vidē pazīstamām politiķēm un slavenībām. Šīs
esejas autore uzauga ar Vairu Vīķi-Freibergu kā piemēru un paraugu
ne tikai daudz viņas uzskatu vai politikas dēļ, bet gan viņas attieksmes, intelekta un sasniegumu dēļ. Autore Vairu Vīķi-Freibergu kopš
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savas bērnības atceras kā patiesa spēka simbolu. Autorei jau no neapzināta vecuma viņa ir iespiedusies atmiņā kā spēcīga cilvēka ideāls.
Viņa ir sieviete, kura ir brīva savā sievišķībā un nebaidās to izmantot politisku mērķu panākšanā. Viņas drosme autorei bija skaidra, vēl
nezinot, kas ir feminisms, dzimuma lomas sabiedrībā vai Valsts prezidenta pienākumi. Autore joprojām atceras, kā kopā ar vecākiem skatījās televīzijas programmu, kad Latvija iestājās ES un NATO tieši viņas
vadībā. Autoresprāt, tādi piemēri kā Vaira Vīķe-Freiberga ir viens no
iemesliem, kāpēc autores paaudzes sievietes ir bezbailīgas savā aktīvismā un vairs neuzskata dzimumu par faktoru, kas varētu viņas kavēt
sasniegt personīgus un profesionālus mērķus dzīvē.
Cits piemērs ir bijusī ASV pirmā lēdija (no 2012. gada līdz
2016. gadam) Mišela Obama, ASV Pārstāvju palātas locekle Aleksandrija Okasio-Kortesa (no 2019. gada), Vācijas kanclere Angela
Merkele (no 2005. gada). Katra no šīm sievietēm ir svarīga sieviešu
reprezentācijai pasaulē citā veidā – M. Obama gadu gaitā uzsvērusi sieviešu spēku un vērtību, laba uztura nozīmi. A. Okasio-Kortesa
pierāda, ka jaunas un aktīvas sievietes ir spējīgas sasniegt jebko nacionālā un starptautiskā politiskā līmenī neatkarīgi no sociālās klases vai etniskās piederības. Un A. Merkele ir pierādījusi, ka politiskā
kompetence ir primārais faktors, kas var padarīt sievieti par vienu
no Rietumu pasaules ikoniskajām līderēm. Slavenības arī nereti uzņemas aktīvista pozīciju, lai aktualizētu sev svarīgas tēmas, piemēram, aktrise Emma Vatsone jau vairākus gadus aktīvi strādā, lai
mazinātu dzimumā balstītu diskrimināciju un seksismu, un ir kļuvusi par Apvienoto Nāciju Organizācijas vēstnesi.8 Šeit jānorāda, ka
labi piemēri nav jāmeklē tālu – jau nākamajā nodaļā tiks aprakstītas
arī autores laikabiedres, Latvijā pazīstamas aktīvistes, kas iedvesmo
darīt vairāk un labāk, cīnoties par sev svarīgām problēmām. Tas ir
milzīgs ieguvums, dzīvojot Latvijā, – tavas autoritātes ir tikai “viena
klikšķa” attālumā.
8

“British actor and UN Women Goodwill Ambassador, co-hosts a special event for UN Women’s HeForShe Campaign” [Britu aktrise un ANO-Sievietes Labās gribas vēstniece uzņem
“Viņš par Viņu” kampaņas īpašo notikumu], United Nations Youtube kanāls, https://www.
youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk.
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Te gribētos norādīt arī uz citu jautājumu. Jaunas sievietes-līderes
starptautiskajos medijos bieži raksturotas kā empātiskas, kuru “veiksmes atslēga” saistīta tieši ar empātiju. Piemēram, Jaunzēlandes
premjerministre (no 2017. gada) Džasinda Ārderna raksturota kā “atvērta un laipna”, it kā retums un pat pārsteigums starptautiskajā politikā (turklāt viņas oponenti nereti to interpretē kā vājuma pazīmi).
Dž. Ārdernas personības īpašību izraisītā rezonanse liecina par tik paradoksālo situāciju, kurā jebkuram bērnam mācām empātiju, pieklājību un laipnību, taču no politiķes esam pieraduši sagaidīt ko pilnīgi
citu.9 Tomēr vadošās pozīcijās tieši šādas sievietes, kuras ar savu autentisko rīcību un pieeju rāda piemēru, ir neizmērojami svarīgas autores paaudzei. Nepieciešamība pēc tādām īpašībām, kādas socializācijas rezultātā ieguvušas sievietes, vadošos amatos politikā kļuva vēl
acīmredzamāka, vērojot COVID-19 pandēmijas laika valstu reakciju
un centienus pasargāt valstu pilsoņus. Valstīs, kurās izšķirošos lēmumus pieņēma sievietes, pandēmijas ietekme nereti vērtēta kā veiksmīgāka vai izcelta tieši iejūtīgās pieejas dēļ.10 Par slavenu piemēru kļuva Somijas premjerministres (no 2019. gada) Sannas Marinas preses
konference ar bērniem, kur viņa atbildēja uz dažādajiem jautājumiem,
kurus par starptautisko pandēmiju vēlējās uzdot paši jaunākie sabiedrības locekļi.11
Ir interesanti norādīt, ka šis “iejūtīgais” vadības stils kontrastē ar
citu, labi pazīstamo “dzelzs lēdijas” pieeju. Šādu politisko līderu vadības stilu nereti raksturo kā “kategorisku”, “valdonīgu” (bossy), sievietei nepiestāvošu un pat nepievilcīgu. Vēsturiski “dzelzs lēdijas”
tēls īpaši ticis piedēvēts Lielbritānijas premjerministrei Margaretai
Tečerei (amatā no 1979. gada līdz 1990. gadam), kura joprojām tiek
9

10

11

Jacinda Ardern, “It takes strength to be an empathetic leader” [Lai būtu par līderi, nepieciešams spēks], BBC, 14.11.2018, https://www.bbc.com/news/av/world-asia-46207254.
UN Women, “Covid-19 and Women’s Leadership: From an Effective Response to Building
Back Better” [COVID-19 un sievies līderpozīcijās: no efektīvas atbildes uz labāku nākotni],
UN Women Policy Brief No. 18, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership-en.
pdf?la=en&vs=409.
Peter Marten, “Kids ask the Finnish Government question in Corona info session” [Bērni uzdod
somu valdībai jautājumus COVID-19 informācijas sesijā], Finland.fi, 2020, https://finland.fi/
life-society/kids-ask-the-finnish-government-questions-in-corona-info-session/.
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vainota par neoliberālisma ekonomikas atstāto negatīvo ietekmi uz
Lielbritānijas sabiedrību. Pavisam nesen tā tika saukta arī Lietuvas
bijusī prezidente Daļa Grībauskaite (no 2009. gada līdz 2019. gadam).
Teju katrā rakstā tiek uzsvērts tas, ka viņai “ir melnā josta karatē” un
viņas līderības stils iekšpolitikā pielīdzināms diktatūrai. Tāpat tiek
uzsvērta viņas pārgalvība, piemēram, kritizējot Krievijas Federācijas
prezidentu Vladimiru Putinu.12 Tomēr šāda sieviešu politiskā līderības stila reducēšana uz divām pamatkategorijām šķiet nepareiza. Sievietēm nevajadzētu būt limitētām savā līderības stilā, lai viņas tiktu
uztvertas nopietni un varētu produktīvi darīt savu darbu. Tā vietā
katrai līderei individuāli būtu jābūt iespējai arī publiski saglabāt savu
identitāti un personību, kas ir tik dažādas.
Lielā mērā, tieši balstoties šo sieviešu pieredzēs, jaunas sievietes aktīvismā veido savu identitāti, neiegrožojot to šajos arhetipos.

Aktīvistu darbības galvenie virzieni
Jauniešu aktīvisms jebkurā nozarē, tajā skaitā ārpolitikas veidošanā ir
saistīts ar sevis izzināšanu, pašattīstības procesiem un savu identitāti. Mūsdienās aktīvistes-sievietes uzaug dažādu sabiedrības struktūru,
stereotipu (tie iekļauj citās grāmatas esejās apspriestos stereotipus –
tajā skaitā etnisko piederību, seksualitāti starp citiem) un pienākumu
ieskautas. Šie faktori ietekmē gan iespējas iesaistīties aktīvismā, gan tā
kvalitāti un tā rezultātā mainīt arī aktīvistu prioritātes un pieeju problēmas risināšanai.
Pārstāvot Latvijas jauniešus un esot Latvijas Jauniešu Delegātei
Apvienoto Nāciju Organizācijā, raksta autorei ir izkristalizējusies savas paaudzes galvenā prioritāte starptautiskajā vidē: nepieciešamība
pēc rīcības klimata pārmaiņu jomā, jo apātija un novēlota reakcija
uz šo problēmu neatgriezeniski ietekmēs šīs un nākotnes paaudžu
dzīves kvalitāti. Tāpēc jaunā aktīvistu paaudze Latvijā cenšas mainīt
12

Monika Griebeler, “Dalia Grybauskaite: the Iron Lady of Lithuania” [Dāļa Gribauskaite:
Lietuvas “dzezs lēdija”], DW, 2013, https://www.dw.com/en/dalia-grybauskaite-the-iron-lady-of-lithuania/a-16801406 .

228

pasauli, organizējot protestus, kas pieprasa zibenīgu rīcību globālo
klimata pārmaiņu apturēšanā (tādējādi sekojot zviedru aktīvistes
Grētas Tunbergas piemēram). Citas nozīmīgas problēmas saistītas
ar LGBTQI+ kopienas tiesību atzīšanu, kurai uzmanība tiek pievērsta, gan organizējot regulārus piketus pie Saeimas, gan organizējot
Pride parādes Rīgas ielās un dodoties Starptautiskās Sieviešu dienas gājienā. Šīs aktivitātes nereti iekļauj netradicionālus elementus,
kas aizlienēti no starptautiskās protestu kultūras – tajā skaitā plakātus latviešu, angļu un krievu valodās ar saukļiem, kas rezonē ar
starptautisko publiku; atpazīstamu simboliku un karogus; bungu,
mūzikas, performanču un deju pavadību. Vienlaikus šeit piesaukto jautājumu spektrs iekļaujas pirmkārt liberāli noskaņotu jauniešu
dienaskārtībā.
Tikpat nozīmīgas ir arī konservatīvo jauniešu balsis, Latvijā nereti
dzirdamas retāk. Šie jaunieši nereti ir saistīti ar politiskajām partijām
vai atsevišķām nevalstiskajām organizācijām, tomēr retāk izmanto
sociālos medijus, lai “skaļi” paustu savu viedokli. Tomēr jānorāda, ka
Latvijas konservatīvā sabiedrības daļa, šķiet, ir mazāk ieinteresēta neordināros aktīvās pilsonības iesaistes formātos, tāpēc darbojas pirmkārt jau pastāvošajās struktūrās. Papildus tam, šīs jauniešu sabiedrības daļas prioritātes šķiet sliktāk definētas un tās grūti izšķirt no šos
jauniešus pārstāvošo partiju vai organizāciju retorikas. Taču nav noliedzams, ka arī Latvijā nākotnē var parādīties ievērojamas konservatīvas “influenceres” vai aktīvistes.

Jauniešu aktīvisma veidi Latvijā
Kopumā Latvijā skaidri identificējami trīs galvenie jauniešu aktīvisma veidi. Pirmkārt, starptautiskais jauniešu aktīvisms, kas saistīts ar
tādām organizācijām kā jauniešu Eiropas Parlaments, Model UN un
Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu Delegātu programma un
konferences un diskusijas. Tās sniedz iespēju ne tikai izglītot jaunieti
par konkrētu tēmu, bet arī palīdz attīstīt jaunieša spējas šķetināt un
izprast politiskus procesus, kuriem ir liela ietekme uz viņu ikdienu.
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Nereti tiek apspriesti arī sabiedrības noturībspējai un ilgtspējai nozīmīgi jautājumi – tajā skaitā psihiskā veselība, reproduktīvās tiesības
un līdztiesība. Starptautiskais jauniešu aktīvisms nav saistīts tikai ar
dalību dažādās simulācijās; tiek veidotas jaunās paaudzes diplomātiskās attiecības un saiknes, veidota izpratne par globālo un ES pilsonību, kā arī pienākumiem, ko šī pilsonība iekļauj. Turklāt šajā sadarbībā
tiek iesaistīti oficiālie valstu politiskie pārstāvji un valsts amatpersonas, kuri tiek informēti gan par Latvijas, gan citu valstu jauniešu viedokļiem, nostājām un prioritātēm.
Otrs plašāk izplatītais jauniešu aktīvisma veids ir iekšpolitiskais
aktīvisms. Šajā gadījumā identificējami trīs galvenie iesaistes formāti –
darbība jau pastāvošās struktūrās un projektos, dalība politisko partiju jauniešu organizācijās un darbība nevalstiskajās organizācijās.
Pirmkārt, Latvijas Republikas Saeima organizē Jauniešu Saeimu,
kuras ievaros aktīvisti, iesniedzot savas idejas, piedalās virtuālās vēlēšanās. 100 veiksmīgākie kandidāti uz dienu bauda deputāta dzīvi –
runāt ar deputātiem, sēdēt deputāta krēslā un pusdienot Saeimas ēdnīcā. Šis projekts katru nākamo iesaukumu sasniedz “no mutes mutē”.
Jauniešu Saeimas pārstāvji dodas skolu vizītēs, lai klātienē uzrunātu
jauniešus no visas Latvijas un censtos viņus iesaistīt projektā.
Politiskās partijas un to jaunatnes organizācijas ir otrs populārākais
veids, kā jaunieši sāk aktīvistu gaitas. Dalība šādās jau pastāvošās organizācijās ir relatīvi vienkāršāka, iesaistes līmenis ir atkarīgs no katra
individuāli, un ir skaidrs, kādas vērtības un uzskatus attiecīgā partija
un tās jaunatnes organizācija pārstāv un kultivē. Partijām tas ir veids,
kā vieglāk sasniegt jauniešu elektorātu un paplašināt savu biedru skaitu.
Latvijā ļoti aktīvas partiju jaunatnes organizācijas ir, piemēram, “PAR!”
Jauniešu nodaļa aktualizē kustības “PAR!” rīcības programmu jauniešu
vidū, veidojot diskusijas par populismu, diskriminācijas un klimata jautājumiem. Savukārt partijas “Nacionālā Apvienība VL-TB/LNNK” jaunieši uzsver tradicionālās vērtības un likumsakarīgi aktualizē arī šādu
tematiku. Latvijas politiskajā klimatā netipiskas pieejas meklē Jaunatnes
organizācija “Protests”, kas ir arī politiskās partijas “Progresīvie” jaunatnes organizācija. Tās dalībnieki vairākkārt neierastos veidos vērsuši sabiedrības uzmanību uz kādu kritiski svarīgu tēmu ar protestu palīdzību.
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Latvijā jauniešiem līdz ar to ir iespēja iesaistīties partijas jauniešu organizācijā, ja tās vērtības saskan ar viņa paša vērtībām.
Tomēr jānorāda, ka nereti jaunieši izvēlas “ar partijām nepīties”, jo
baidās no asociācijas, kas “sekos” visu atlikušo mūžu. Tas, protams,
ir tāpēc, ka Latvijas politiskais spektrs ir nepastāvīgs, un politisko
partiju maiņa Latvijā parasti tiek asociēta ar “veco politisko stilu”.
Turklāt uzskati par paša politisko piederību var krasi mainīties dzīves
laikā.
Alternatīva politizētam aktīvismam ir dalība nevalstiskās jaunatnes organizācijās. Tās sniedz iespēju iegūt vērtīgas prasmes un zināšanas, piemēram, pasākumu organizēšana, komunikācija un organizācijas budžeta veidošana, finansējuma projektu rakstīšana. Vairākas
organizācijas, piemēram, “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
pastāv jau kopš 1995. gada un aktīvi nodarbojas ar Eiropas vērtību
kultivēšanu Latvijā. Tās dibinātāja ir 13. Saeimas deputāte Inese Voika.13 Savukārt Global Shapers ir Pasaules Ekonomikas foruma iniciatīva, kas apvieno jaunus līderus, lai uzlabotu savu sabiedrību. Latvijas
Global Shapers nodaļa, kuru veidoja Diāna Lāce-Davidova, intervija ar
kuru ir pievienota šai nodaļai, apvieno aktīvus jauniešus vecumā līdz
30 gadiem, kuri ir radījuši projektus izglītības, iekļaušanas un ilgtspējas uzlabošanai.14
Salīdzinoši jauns aktīvisma kultivēšanas veids ir individuālais aktīvisms, kas pamatā tiek veikts ar sociālo tīklu starpniecību, t. s., “influencerim” vai “viedokļa līderim” veidojot atpazīstamību un ietekmi
digitālajā vidē. Šis aktīvisma veids iekļauj savus riskus, taču, tos pareizi izmantojot, sociālie tīkli ir vērtīgi rīki, lai viegli un ātri sasniegtu tūkstošiem jauniešu, kuriem aktīvisms iepriekš bijis kaut kas svešs.
Statistiski aptuveni 95 % jauniešu no 16 līdz 29 gadiem ir pieeja viedtālrunim un internetam.15 Arī Latvijā ir sociālo tīklu “influenceri”,
13
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Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai, Organizācijas vēsture, https://www.klubsmaja.lv/
vesture/.
Global Shapers Riga, Projects, https://globalshapersriga.com/#projects
European Commission, “Individuals using mobile devices to access the internet on the
move, % of individuals aged 16 to 74” [Peronas, kas izmanto mobilās ierīces, lai piekļūtu internetam kustībā, % vecuma grupā no 16 līdz 74 gadiem], https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tin00083&language=en&toolbox=data.
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kuri savu platformu izmanto, lai, piemēram, savus Instagram sekotājus izglītotu par dažādiem starptautiskiem notikumiem, kas ietekmē
politisko sfēru.16 Tomēr jānorāda, ja šī iesaiste visbiežāk ir spontāna
un saistīta ar kādu konkrētu jautājumu, nevis Latvijas partiju politiku. Tomēr arī Latvijā novērojamās “influenceru” politiskā aktīvisma
izpausmes liek domāt par globālajiem procesiem, kas saistīti ar sociālo
mediju un sabiedrības politiskās polarizācijas sasaisti.
Līdz ar to Latvijā šobrīd attīstījies pilns jauniešu aktīvisma spektrs.
Tas pielāgojas aktuālajām tendencēm ar mērķi sasniegt pēc iespējas
vairāk potenciālo aktīvistu. Nav viena pareiza veida, kā būt aktīvam
jaunietim, taču nepieciešams apzināties, ka katra atsevišķā aktīvisma
izpausme spēj radīt “viļņus” arī plašākā sabiedrībā.

Izaicinājumi, ar kuriem sastopas aktīvie jaunieši
Latvijā reti tiek skaidrota pašattīstības caur jauniešu aktīvismu nozīme. Latvijas izglītības sistēma nenodrošina iestrādnes tam, lai jaunietis uzmanību pievērstu pašam procesam, nevis ciparā nosakāmam
rezultātam vai taustāmam ieguvumam. Tā vietā skolēnu galvās tiek
iestrādāts “darba tikums”, kas noderīgs kapitālistiskās darba kultūras
uzturēšanai un ievieš bailes par laika tērēšanu vai “kļūšanu par neveiksminieku” (finansiālu vai citu sabiedrības standartu nesasniegšanas dēļ).
Lielā mērā tāpēc jauniešu aktīvisti paši spiesti skaidrot sava darba nozīmi sabiedrībai. Daļa no aktīvisma ir aktīvistu pulka palielināšana vai jaunu cilvēku iesaiste aktīvismā un dažādos pilsoniski
politiskajos procesos. Piemēram, situācijā, kad jauna aktīviste dodas pie citiem jauniem cilvēkiem un cenšas piesaistīt, ieinteresēt
un iesaistīt. Neatkarīgi no formāta šādās situācijās ļoti bieži uzdod
vienus un tos pašus jautājumus. Visbiežāk nākas dzirdēt: “Kāpēc
tu šo vispār dari?” vai “Ko es no šī iegūšu?”. Tāpēc, sastopoties ar šo
16

Piemēram, Beatas Jonites profils sociālajā platformā Instagram, https://www.instagram.
com/beajonite/.
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izaicinājumu, ir svarīgi nereaģēt ar “aktīvista iedomības” piesitienu un neteikt “kāpēc tu šo nedari?”, bet gan atbildēt uz jautājumu
no savas pieredzes un perspektīvas, atrodot saikni ar tā cilvēka vēlmēm un prioritātēm. Piemēram, iemesls iesaistīties var būt bezmaksas pusdienas vai iespēja satikt jaunus cilvēkus, vai tiešām dažādi “cēlie mērķi”. Cita metode, kā piesaistīt jaunus aktīvistus, ir
saistīt aktīvismu ar lietderību konkrētā nozarē. Piemēram, rakstam
pievienotajā intervijā Diāna Lāce-Davidova skaidro, ka viņai aktīvisms ir palīdzējis augt karjerā finanšu sektorā (kur, cita starpā, maz
pārstāvētas sievietes). Viņas karjeras ceļš tik strauji attīstījās tieši tāpēc, ka viņa spēja simbiotiski apvienot sev interesējošas nozares ar
darbību nevalstiskās organizācijās un dažādos projektos. Viņas piemērs pierāda iespēju aktīvismu izmantot stratēģiski un ilgtermiņā,
domājot par savu nākotni un karjeras attīstību konkrētā nozarē.
Kā minēts iepriekš, ar dzimumā balstītu diskrimināciju esejas
autores paaudzē jāsastopas reti. Taču ārpolitikā ir iesaistīti teju visu
vecumu cilvēki, ar kuriem, esot aktīvai jaunietei, ir jāsaskaras. Gadījumi, kad jaunas, aktīvas sievietes jūtas neadekvāti sava dzimuma
dēļ, ir paaudžu savstarpējo pārpratumu izraisīti. Konferences un lieli publiski pasākumi vairumam jaunu sieviešu jāpiedzīvo ar papildu
uztraukumu, jo vecāki vīrieši, kuri jūtas pašpārliecināti, nekautrējas
pārkāpt profesionalitātes robežas, lai jaunietes aicinātu uz dzērienu
(vai pat ko vairāk). Latvijas jauno, aktīvo sieviešu starpā pat ir izveidojušies vairāki t. s. “girl-codes” (“meiteņu savstarpējās norunas”,
kur sieviete sievietei sniegs padomu, ar ko runāt, no kā izvairīties un
tamlīdzīgi). Piemēram, redzot, ka jauniete runā ar kādu vīrieti, kurš
izpelnījies nelabvēlīgu reputāciju, pieņemts vienai otru atbalstīt, lai
pārliecinātos, ka pieklājības vai baiļu dēļ jauniete nav “iesprostota”
nepatīkamā situācijā. Diemžēl teju katra jauna un politiski aktīva sieviete ir saņēmusi vizītkarti ar ne tikai uz tās nodrukāto informāciju,
bet arī ko vairāk. Ar šādu rīcību vienmēr jāizvērtē iespējamie riski,
izvēloties veidu, kā reaģēt. Diemžēl šādās situācijās ir jāpieņem nepatīkami lēmumi. Jāizvērtē, ko nozīmēs kāda reakcija attiecīgajā brīdī
un ilgtermiņā. Konferences un tām līdzīgi pasākumi ir izcilas vietas,
kur iegūt kontaktus un iesaistīties interesantās sarunās ar dažādu
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jomu ekspertiem, taču jaunām sievietēm tie nav “tik vienkārši” iepriekš aprakstīto iemeslu dēļ.
Diemžēl nepatīkamas situācijas izraisa arī citas sievietes, nereti no
vecākās paaudzes. Protams, pastāv milzīga konkurence pašu paaudžu
iekšienē, protams, arī sieviešu starpā, taču, gūstot pieredzi jaunā nozarē un aktīvāk tajā iesaistoties, bieži nākas saskarties ar vārdu “meitenīte”. Diskusiju paneļos un sapulcēs, konferencēs un lekcijās, tieši šis
vārds tiek bieži izmantots, lai uzrunātu jaunas, aktīvas sievietes, kurām šķietami trūkst pieredzes vai izpratnes par apspriesto problemātiku. Šāda termina izmantošana ir patronizējoša, jo norāda uz attieksmi
pret jaunām sievietēm, kuras sper pirmos soļus ārpolitikas aktīvismā
un aktīvismā vispārīgi. Raksta autore ir bijusi diskusijās, kur viņas atbildes vecākas un, protams, pieredzējušākas sievietes cenšas interpretēt citādāk un pat paskaidrot autores viedokļus, it kā norādot, kādam
tad šim viedoklim būtu jābūt. Šādas situācijas liek vilties. Raksta autore nevēlas dzīvot ar pārliecību, ka cilvēks ir savas paaudzes “produkts”
un nevar iedziļināties jaunāko sabiedrības locekļu teiktajā, un nevēlas
uz diskusijām doties, paturot prātā aizspriedumus un stereotipus, kas
šķietami definē diskusijas biedrus. Tomēr šādi “preventīvi” mēri joprojām jāpieņem jebkurai jaunietei-aktīvistei.
Varbūt šādai patronizējošai attieksmei nepieciešams kāds piemērs.
Tādu reprezentē arī jau minētā klimata aktīviste no Zviedrijas Grēta
Tunberga. Jaunā sieviete, kura ar savu vienkāršo rīcību aizrāva miljoniem cilvēku un kurai ir bijusi centrālā loma klimata problemātikas
aktualizēšanā visā pasaulē,17 taču starptautiskie līderi izvēlas akcentēt
viņas vecumu vai to, ka viņa rāda sliktu piemēru, jo “neiet uz skolu”. Kad Grēta Tunberga tika izvēlēta par žurnāla “Time” gada cilvēku, ASV prezidents Donalds Tramps uzskatīja par nepieciešamu savā
Twitter kontā publicēt ierakstu, novēlot, “lai viņa atslābst, tiek galā ar
savām dusmām un noskatās filmu ar draudzeni”.18 Šo ierakstu Grēta
Tunberga izmantoja kā sava Twitter konta aprakstu, parādot, ka viņu
17
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BBC, “Millions attend global climate strike” [Miljoni apmeklē globālo klimata pārmaiņu
streiku], 20.9.2019, https://www.bbc.com/news/in-pictures-49767747.
Donald Trump, “@realDonaldTrump” Twitter konts, https://twitter.com/realDonaldTrump/
status/1205100602025545730.
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nebiedē un neinteresē šādi patronizējoši izteikumi, kas robežojas
ar vecuma diskrimināciju.19 Līdzīgi viņa rīkojās arī ar citu frāzi, ko
Krievijas Federācijas prezidents Vladimirs Putins par viņu bija teicis
enerģētikas forumā Maskavā, nosaucot viņu par jauku, bet dezinformētu tīni, kuru pieaugušie izmanto, lai panāktu savu.20
Problēmsituācijas rodas aktīvisma reālajā sasaistē ar aktīvu iesaisti
politikā vai ietekmi uz politikas veidošanu. Liela daļa aktīvistu iesaistās
bez politiskām ambīcijām vai sapņiem gūt politisku varu. Vienlaikus,
ja šādas ambīcijas ir, “vieglai” pārejai no aktīvistu rindām uz politisko karjeru faktiski trūkst mehānismu. Jauniešu-aktīvistu vidū ir plaši pazīstama “īstās politikas” pārstāvju tendence izvēlēties vien pāris
aktīvus jauniešus, ar kuriem konsultēties un sastrādāties. To zināmā
mērā var saukt par jauniešu pārstāvju fetišizēsanu (no angļu valodas –
tokenism), izmantojot viņus kā piemērus savai iekļaujošajai politiskajai
darbībai. Šeit, protams, svarīgs ir fakts, ka Latvijā sasniegumus panāk
ar kontaktu un pazīstamo cilvēku starpniecību. Līdz ar to tikai dažiem
“izredzētajiem” ir iespēja tieši sadarboties ar deputātiem, ministriem
un Valsts prezidentu. Šo apstākļu sakritība rada ciklisku problēmu –
no plašajām aktīvistu aprindām, kur skaitliski dominē jaunas sievietes,
tikai pāris ar ieguldīto darbu ir spējīgas kalt tiešu ceļu nākotnes politiskajai karjerai. Tas skaidri redzams arī Latvijas Saeimas sastāvā, kur
tikai 34 to 100 tautas priekšstāvjiem ir sievietes (kas, nenoliedzami, ir
labs rādītājs uz globālā fona – taču ne pietiekami labs).
Vēl viens svarīgs faktors ir Saeimas deputātu vidējais vecums –
47,3 gadi. Saeimas jaunākajam loceklim 2018. gadā bija 26 gadi,21 un
viņš šajā vecuma grupā bija vienīgais. Jauniešu pārstāvji Latvijā tātad
ievēlēti netiek, kaut arī pēdējā laikā redzama tendence, ka kandidātu
skaits no jauniešu aprindām pieaug. Jaunieši iegūst ietekmi, gadiem
strādājot bez maksas, veidojot kontaktu “tīklu” un atpazīstamību un
19
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BBC, “Greta Thunberg changes Twitter bio after Trump dig” [Grēta Tunberga nomaina
savu Twitter biogrāfiju pēc Trampa komentāra], 12.12.2019, https://www.bbc.com/news/
world-europe-50762373.
BBC, “Vladimir Putin criticises Greta Thunberg’s UN speech on climate change” [Vladimirs
Putins kritizē Grētu Tunbergu par ANO klimata pārmaiņu runu], 3.10.2019, https://www.
bbc.com/news/av/world-europe-49922779.
LETA, “13. Saeima ievēlēts rekordliels sieviešu skaits”, Latvijas Avīze, 7.10.2018, https://
www.la.lv/13-saeima-ievelets-rekordliels-sieviesu-skaits.
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pat lūdzoties, lai tiek sadzirdēti. Un šis secinājums jāizdara, atzīstot,
ka Latvija, autoresprāt, ir viena no valstīm, kur jauniešu aktīvistam
būt ir visvieglāk. Tomēr fakts, ka jauniešu iesaistei politikā nav konkrēta plāna, nav vīzijas vai struktūras, kas to sistemātiski veicinātu,
atspoguļojas viscaur šajā rakstā. Kaut arī Latvijā ir ar ārpolitiku saistītas jauniešu organizācijas, kuru vadītāji varbūt pēc ES vecuma standartiem vēl ir jaunieši, taču viņu saikne ar savu “elektorātu” ir vāja.
Nepastāv institucionalizēts jauniešu pārstāvības mehānisms nacionālā
un Eiropas līmenī, kas šo saikni nodrošinātu.
Aktīvo jauniešu aprindās esošās problēmas būtiski nekavē mērķu
sasniegšanu, ja to vērtējam, nesalīdzinot ar iespējām, ko sniegtu institucionalizēta pārstāvība. Kamēr jauniešiem nav iespējas sēdēt pie
galda, kur tiek pieņemti lēmumi, bet gan tikai formāli piedalīties dažu
“izredzēto” pārstāvniecībā, jaunietim-aktīvistam diemžēl nebūs iespējas justies akceptētam un vajadzīgam valsts politiskajos procesos.
Savukārt, ja tiek zaudēta uzticība demokrātiskajai iesaistei un pārstāvniecībai jau jaunākajās paaudzēs, tad nākamā Latvijas demokrātiju
veidojošā paaudze tiek jau priekšlaicīgi grauta.

Aktīvisma nākotnes vīzija Latvijā un nobeigums
Mūsu paaudzes izteiktajam aktīvismam ir cieša saistība ar tās mentalitāti un sabiedrības tehnoloģiskās, ekonomiskās un sociālās attīstības
noteiktajām prioritātēm. Tā sauktajām “mileniāļu” un “Z paaudzei”,
kurā ietilpst arī raksta autore, lielāku uztraukumu izraisa mācībās iegūtie vērtējumi nekā neplānotas grūtniecības. Šīs paaudzes raksturo
pragmatisms, jo statistiski esam izglītotāki, taču nabadzīgāki nekā paaudzes, kuras nākušas pirms mums.22 Mēs esam noturīgi pret pārmaiņām un darbībā visaugstāk vērtējam nevalstisko organizāciju līderus,
nevis veiksmīgus uzņēmējus.23
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The Economist, “Generation Z is stressed, depressed and exam-obsessed” [Z paaudze
ir stresā, depresīva un apsēsta ar eksāmeniem], 28.2.2019, https://www.economist.com/
graphic-detail/2019/02/27/generation-z-is-stressed-depressed-and-exam-obsessed.
Deloitte, “The Deloitte Global Millenial Survey 2020” [Deloitte Globālā mileniāļu aptauja 2020.
gadā], https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html.
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Arī kā patērētāji šīs paaudzes ietekmē vēsturisku zīmolu darbības
praksi. Labs piemērs tam ir Barbie lelles un to mārketings. Autores
bērnībā Barbie bija blonda, konvencionāli tieva, ar pēdu formu, kas
varēja valkāt tikai augstpapēžu kurpes, un viņai nebija nekādu konkrētu interešu, pievienotās vērtības vai ambīciju. Ap 2014. gadu Barbie
īpašnieki Mattel pieņēma lēmumu pilnībā izmainīt vēstījumu, ko šīs
lelles pasniedz. Ar laiku veikalu plauktos nonāca vairāk un vairāk dažādu Barbie leļļu, kas beidzot reprezentēja vairākumu jaunu sieviešu
un ļāva tām identificēties ar lelles izskatu un “mesidžu”.24 Pēcāk tika
izveidots arī Barbie kanāls platformā YouTube, kur animētas leļļu versijas stāsta par aktīvismu, psiholoģisko veselību un dzimuma lomām.25
Iemesls, kāpēc Barbie piedzīvoja šādas pārmaiņas, bija patērētāju protests – cilvēki šīs lelles sāka pirkt daudz mazāk. Pēc veiktajām pārmaiņām no Barbie produktiem gūtā peļņa pakāpeniski paaugstinājās.26
Šī piemēra mērķis ir uzsvērt, ka mūsu paaudze spēj ietekmēt to, kā
mūsu vajadzības apmierina globālā ekonomiskā sistēma, arī ar šķietami pasīvu rīcību. Taču mērķis tādiem aktīvistiem kā autorei, protams,
ir panākt, lai iesaiste ir aktīva un apzināta. Ja lielākā daļa Latvijas
balsstiesīgo jauniešu vecumā līdz 30 gadiem piedalītos katrās vēlēšanās, darītu to informēti un, lēmumus pieņemot kritiskās domāšanas
rezultātā, tad pilsoniskais aktīvisms Latvijā piedzīvotu patiesu izaugsmi. Šobrīd nav pārliecības, ka jaunieši pilnībā saprot apzinātas koordinētas rīcības spēku, jo visi vēsturiskie piemēri, piemēram, Baltijas ceļš
un barikādes, ir tikai aizkustinoši stāsti no mūsu vecāku jaunības, bet
faktiski neietekmē jauniešu ikdienas gaitas un lēmumu pieņemšanas
procesus Latvijā.
Te svarīgi norādīt, ka sieviešu pārsvars aktīvismā ir nenoliedzams –
un arī šādā “nejaušā” kompozīcijā ir jāmeklē spēka avots. Vairums jauno aktīvistu ir feministes, gatavas viena otru “izcelt saulītē”, atbalstīt
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Elena Dockerman, “Barbie’s Got a New Body” [Bārbijai ir jauns ķermenis], Time, https://
time.com/barbie-new-body-cover-story/.
Piemēram: “Finding Your Voice” [Atrast savu balsi], Barbie Vlogs Youtube kanāls, https://
www.youtube.com/watch?v=Vr8XIFrl9eM.
Statista, “Gross sales of Mattel’s Barbie brand worldwide from 2012 to 2019” [Mattel Bārbijas
pārdošanas statistika no 2012. līdz 2019. gadam], https://www.statista.com/statistics/370361/
gross-sales-of-mattel-s-barbie-brand/.
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un strādāt kopā, arī neapmaksātu rūpju darbu. Arī mūsu paaudzes aktīvisti – vīrieši – savu argumentāciju nebalsta dzimuma lomās un stereotipos un apzinās to spēku. Kaut arī daudzi vīrieši arī Latvijas politikā ir pieraduši pie esošās lietu kārtības, jauniešu aktīvismā patriarhālai
kultūrai nav vietas, īpaši ņemot vērā sieviešu skaitlisko pārsvaru un pašapziņu. Tas nenozīmē, ka ar dzimumu un dzimti saistītas problēmas
jauniešu aktīvisma sfērā neeksistē vispār, taču tās pamazām tiek šķetinātas, apzinoties socializācijas, aizspriedumu un citu faktoru ietekmi
uz mūsu pasaules uztveres veidošanos.
Sievietes dominē jauniešu aktīvismā gan skaitā, gan vadošos amatos, taču nākotnē nepieciešams vērst uzmanību uz to, kā nodrošināt,
ka darbs un rūpes, kas tiek ieguldītas aktīvismā, translējas attiecīgās
jaunās sievietes karjeras attīstībā un finansiālā atlīdzībā. Tāpēc svarīgi ir apzināties arī neapmaksātā darba nozīmi ne tikai mājas gaitā vai
rūpēs par bērniem, bet arī jauniešu aktīvismā. Par citu aktīvisma kultūras balstu var kļūt arī dažādu ar dzimumu un dzimti saistīto problēmu risināšana valstiskā līmenī.
Raksta noslēgumā autore gribētu pateikties visām sievietēm feministēm, kuras Latvijas ārpolitiku ir veidojušas gan ar savu profesionālo, gan personīgo pienesumu. Autores paaudze “stāv uz Jūsu pleciem”.
Šajā esejā tika pieminētas konkrētas personības, sievietes, kuras ar saviem darbiem un personībām ir panākušas vienlīdzīgāku attieksmi un
iespējas mums, nākamajai paaudzei. Un tas ir arī jaunās paaudzes pienākums tām paaudzēm, kas nāks pēc mums. Cīņa par patiesu vienlīdzību nav solo sprints, bet gan garas distances stafete, kas turpinās
caur katru no mums.
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INTERVIJA AR DIĀNU LĀCI-DAVIDOVU,

Global Shapers Riga dibinātāju

Natālija Knipše: Tātad Diāna, pirmais jautājums: kas Tavā uztverē
ir feminisms, un vai tu sevi uzskati par feministi?
Diāna Lāce-Davidova: Es uzskatu, ka visiem cilvēkiem ir vienlīdzīgas iespējas sevi pierādīt, un tas, kā mēs tālāk to diskursu veidojam sabiedrībā, tas jau ir mūsu uzdevums, bet izejas pozīcijām visiem jābūt vienādam, tas ir fakts. Tāpēc, jā, es noteikti esmu
feministe.
Natālija Knipše: Vai tava uztvere par kādu feminisma aspektu vai
feminismu kopumā, vai nu tad tikpat labi par vienlīdzības aspektiem
ir mainījusies laika gaitā kaut kādā veidā?
Diāna Lāce-Davidova: Es ticu, ka visi cilvēki ir feministi, bet cilvēkus biedē radikalizācija. Jebkura radikalizācija ir negatīva.
Natālija Knipše: Vai tas, ko tu ikdienā redzi, kaut kā maina tavu
uztveri par sevi, vai, tavuprāt, to, kā citi tevi uztver vai kā tu uztver
citus cilvēkus savā nozarē?
Diāna Lāce-Davidova: Es esmu jutusi dzimumu diskrimināciju
savā darbā, bet tā ir mana izvēle veidot kolektīvu tādā mērā, lai cilvēki
man apkārt atspoguļo manas vērtības un uzskatus.
Natālija Knipše: Tad, kad tu uzsāc jaunu projektu, piemēram, piedaloties diskusijā, vai tu pievērs tam uzmanību? Kādu redzi dzimumu
ikdienā un tā ietekmi uz darbu?
Diāna Lāce-Davidova: Mana ikdiena, tas, ko es daru, es meklēju
investīciju projektus un startups. Es varu tiešām godīgi teikt, ka ir ļoti
maz sieviešu – tehnoloģiju jaunuzņēmumu vadītāju vai dibinātāju. Tāpēc noteikti es pievēršu tam uzmanību, ja es ieraugu kādu startup, kur
sieviete ir izpilddirektore, es pat savā ziņā to pozitīvi diskriminēju.
Lēnām tas, protams, mainās, bet jāsaprot, ka vēsturiskā kapitāla sadale un sieviešu iesaistīšanās darba tirgū, wage gap un citi šie faktori
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ietekmē to, vai sievietēm ir bijusi iespēja akumulēt kapitālu, investēt,
vai tas ir bijis vīriešu uzdevums ģimenē un uzņēmumos.
Natālija Knipše: Tu ieviesi Global Shapers Rīgas kopienu, un mans
jautājums, kāpēc tev tas bija svarīgi? Ar kādām grūtībām saskāries?
Vai, tavuprāt, attieksmi pret tevi arī šajā tieši aktīvisma aspektā ietekmēja tavs dzimums vai, piemēram, vecums tajā brīdī?
Diāna Lāce-Davidova: Es sāku pirms diviem gadiem Rīgā, jo tā
man likās izcila iespēja jauniešiem no Latvijas tikt pie pasaules līmeņa iespējām. Tā ir Davosa Šveicē un Ķīnā, un citi Pasaules ekonomikas forumā rīkoti pasākumi. Man liekas, ka jauniešiem vecumā no 20
līdz 30 nav daudz tādu interešu klubu, kur iepazīties ar ambicioziem
vienaudžiem un strādāt pie projektiem, ar sociālu ietekmi uz izglītību,
iekļaušanu, finanšu pratību, garīgo veselību un citām nozarēm.
Uzsākot jebko jaunu, es nekad nedomāju, vai esmu par jaunu
vai vecu tam – es vienkārši sāku darīt to, kas man liekas vērtīgs un
interesants!
Natālija Knipše: Vai tu savā pieredzē esi novērojusi atšķirības tam,
kā dažu dzimumu pārstāvji iesaistās aktīvismā, jo, kā tu minēji, lielākoties tās parasti ir sievietes nevalstiskajā sektorā, bet tad to var paplašināt arī uz starpību starp paaudzēm, kāda ir attieksme pret aktīviem
cilvēkiem?
Diāna Lāce-Davidova: Man šķiet, ka dzimums nav fundamentāla
problēma jautājumā par pilsonisko aktīvismu. Drīzāk tas ir vairāk par
to izpratni kopumā, kāpēc veltīt savu brīvo laiku labdarībai un darīt
kaut ko, “par ko tev nemaksā”. Jaunu cilvēku vidū interese ir ļoti liela,
un mums katru gadu piesakās daudzi ambiciozi jaunieši. Tas nozīmē,
ka jauniešiem šī ir aktuāla iespēja, kā augt un attīstīties. Bieži vien tieši izbrīns nāk no vecākām paaudzēm, kas nesaprot brīvprātīgo darbu
un nesavtīgu vēlmi palīdzēt. Šķiet, ka tā nevar būt! :)
Natālija Knipše: Vai tu redzi kaut kādu iespēju aktīvismam, to pamatdomu apvienot ar darba kultūru, kas ir, piemēram, jaunā startupā?
Diāna Lāce-Davidova: Tāpat kā jaunuzņēmumiem, tā arī NVO
ir svarīgi būt efektīviem ar limitētiem resursiem. Jābūt elastīgiem un
jāspēj ātri reaģēt uz klienta prasībām. Jāspēj fokusēties uz konkrētiem risinājumiem un netērēt laiku. Tas, ko mēs esam darījuši Global
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Shapers, patiesībā mēs esam pilnīgi pašu finansēti. Mums ir daži privātie atbalstītāji, kas, protams, tā kā novērtē mūsu darbu un ziedo pēc
labdarības principa, bet mēs esam ļoti lean and mean.
Natālija Knipše: Bet tagad mazliet par, piemēram, women in tech,
kā jau runājām, tev ir vairākas darbības sfēras, tu nēsā daudzas cepures. Un tu ar šo darbību iedvesmo daudzus un, manuprāt, tieši jaunas
sievietes kā tāds role model no mūsu paaudzes. Kā tu sāki darboties,
vai tas bija tīri no savas pieredzes, vai tu tieši redzēji to nepieciešamību pēc darbības vairāk ar sievietēm tehnoloģijās?
Diāna Lāce-Davidova: Es cenšos nepiesiet sevi kādai konkrētai
identitātei kā “women in tech” vai citādai. Es vienkārši esmu aktīvs cilvēks, kam ir savas intereses un ambīcijas. Gribu atstāt pozitīvu ietekmi ar savu darbu, un maksimāli uz to tiecos, ar katru projektu.
Savu darbu sāku primāri tehnoloģijās, strādāju startupos, arī pati
mēģinot veidot jaunas biznesa idejas. Strādāju arī investīciju fondos,
atbalstot citus uzņēmējus. Tādā veidā mana karjera attīstījās, un arī
pati paralēli vienmēr meklēju iespējas darīt vairāk.
Natālija Knipše: Kas iedvesmoja tevi sākt ar to visu darboties? Vai
tā bija vienkārši vēlme kaut ko darīt, vai tev bija kaut kādi cilvēki vai
grāmatas?
Diāna Lāce-Davidova: Viss nāk no bērnības. Es mācījos diezgan
vienkāršā skolā, bet vienmēr tiecos būt labākā vietā. Viss mainījās,
kad mana draudzene mani pierunāja iestāties 1. ģimnāzijā. Tas šķita
absolūti neiespējami, jo man bija vidējas sekmes matemātikā. Bet gribēju sev un citiem pierādīt, ka es varētu iestāties, un tāpēc cītīgi mācījos. Protams, kopš tā laika ir pagājuši daudzi gadi, bet tas noteikti bija
mans pagrieziena punkts, kas noveda pie labākām iespējām.
Natālija Knipše: Vai, tavuprāt, reprezentācijai un tādām kā role
model ir nozīme jaunām sievietēm vai jauniem aktīvistiem vispār,
kuri vēlas iesaistīties konkrētajā nozarē un kā var izmantot šo savu
pozīciju, ko tu, manuprāt, dari ļoti veiksmīgi, lai panāktu to, ka vairāki cilvēki iesaistās un sāk interesēties par kaut ko?
Diāna Lāce-Davidova: Manuprāt, role model ir milzīga loma,
un mums vajag dažādus role models. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja visi role
models būs viena arhetipa cilvēki, ar līdzīgām interesēm, profesijām
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un darba gaitām – tas neiedvesmos dažādību. Lai augtu paaudze ar
māksliniekiem vai zinātniekiem, vajag parādīt, ka katrā no šīm nozarēm ir vieta cilvēkiem ar dažādiem dzīves gājumiem.
Natālija Knipše: Vai tev ir idejas, ko Latvijai nepieciešams uzlabot
jauniešu iesaistes jomā? Un vai Latvijai ir kaut kas, ko uzlabot dzimumu vienlīdzības jomā, un vai tev ir idejas vai redzējums tieši specifiski,
kādām tām vajadzētu būt?
Diāna Lāce-Davidova: Par jauniešu iesaisti esmu daudz domājusi. Manuprāt, ir jārāda jauniešiem, ka viņi tiešām var mainīt pasauli
un vecums tam nav šķērslis. Jāvairo jaunības maksimālisms. Protams,
nepieciešams informēt jauniešus par brīvprātīgā darba iespējām, līderības programmām un citām foršām iespējām paplašināt savu redzesloku. Parādīt pozitīvus role models. Vajag būt dažādiem piemēriem, ka
tas ir veids, kā tu vari attīstīt savu karjeru, un nedrīkst baidīties izvēlēties karjeras, kas ir sirds aicinājums, bet varbūt nenesīs naudu. Labs
speciālists katrā jomā būs atalgots.
Natālija Knipše: Arī tas bija nākamais jautājums: ideālā nākotnes
versija gan dzimumu izpratnei un vienlīdzībai nākotnē, gan aktīvismā, gan darbavietā, gan vispār ikdienā mūsu sabiedrībā. Vai tev ir
kaut kas tāds, nu, redzējums, kā viņi translētos tajā, kā tu redzi dzimumu un vienlīdzību vispār mūsu sabiedrībā nākotnē?
Diāna Lāce-Davidova: Kāda ir tā ideālā pasaule? Tur noteikti ir stereotipu šķelšana, nu teiksim, ka vismaz, kad, paskatoties uz
kaut kādu konkrētu cilvēku vai cilvēku grupu, mums nerodas kaut
kāds priekšstats. Otrs, man šķiet ir ienākumu nevienlīdzība jeb tas,
ka bagātie cilvēki paliek arvien bagātāki, nabadzīgie – nabadzīgāki.
Trešais ir polarizācija, man liekas, ka tas, kas notiek ar sociālajiem
tīkliem un tehnoloģiju ietekmi, un tas, ka katrs no mums dzīvo ļoti
ērtā tehnoloģiju burbulī, mūs padara par ļoti nekritiski domājošām
būtnēm.
Natālija Knipše: Tad nākamais jautājums man tev ir, ko tu ieteiktu jaunām sievietēm, kuras ir varbūt jau aktīvisti, kuras meklē savu
lauciņu, vēlas iesaistīties un attīstīt sevi, kas ir tas, kā tu atradi? Kā tu
atradi to, ko tu gribi darīt un kā citām jaunajām sievietēm, vai tev ir
kāds padoms?
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Diāna Lāce-Davidova: Visinteresantākās lietas veidojas, savienojot
nesavienojamo. Es pati mēģinu dzīvē savienot tehnoloģijas ar NVO.
Man liekas, citiem cilvēkiem arī ieteiktu paņemt kaut kādu savu interešu sfēru, kas var būt pilnīgi jebkas, un mēģināt piemērot šo aktīvistu
domāšanu par to, kā būt aktīvam pilsonim, cilvēkam savā tajā nozarē.
Aktīvisms ir īpašība, bet, ja pamatā nebūs satura, tad ar laiku tas tiks
izsmelts.
Natālija Knipše: Ar ko tu lepojies visvairāk no tā, ko tu esi izdarījusi un ko tu vēl vēlies izdarīt?
Diāna Lāce-Davidova: Es uzskatu, ka es vēl esmu pašā sākumā! Es
lepojos, ka izdevās izveidot Global Shapers Riga, lepojos ar to, ka man
ir interesants darbs ikdienā gan investīciju fondā, gan palīdzot jaunuzņēmējiem Latvijā. Ļoti lepojos ar cilvēkiem, kuri man ir apkārt –
manu ģimeni un draugiem. Cenšos veidot sev apkārt cilvēku loku, kas
mani iedvesmo darīt vairāk un neapstāties. Tieši ģimene un draugi
šo atbalstu un mīlestību var sniegt. Bet, runājot par to, ko es gribētu
izdarīt – tāda ir ļoti daudz! Bērnībā izdomāju, ka gribu apceļot visus
pasaules kontinentus un uzrakstīt grāmatu – bet to gan es vēl neesmu
sākusi.
Viena no jautājumu sfērām, par ko daudz domāju pēdējā laikā, ir
klimata pārmaiņas un veidi, kā mainīt cilvēku mijiedarbību ar dabu.
Domāju, ka tas ir mūsu paaudzes lielākais izaicinājums un iespēja.
Gribu ticēt, ka būsim paaudze, kas to mainīja, nevis vienkārši noskatījās uz cilvēku radīto postu.
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Noslēgums. Sievietes Latvijas
ārpolitikā un drošības politikā
ELIZABETE VIZGUNOVA
Grāmatā “Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā” atrodamās esejas izgaismo sieviešu perspektīvu uz Latvijas ārpolitiku un
drošības politiku divos līmeņos: pirmkārt, sniedzot analītisku, konceptuālu ieskatu kādā no Latvijas mūsdienu vēstures epizodēm, kur
nozīmīgu loma bijusi sievietēm; un, otrkārt, atspoguļojot šo sieviešu
priekšstatus par dzimtes struktūrām un lomām profesionālajā vidē un
arī plašākā Latvijas sabiedrības kontekstā. Šī Latvijā līdz šim vēl neīstenotā “vingrinājuma” ietvaros izdarāmi vairāki nozīmīgi secinājumi, kas saistīti ar Latvijas ārpolitikas un drošības politikas vidi no
dzimumu vienlīdzības perspektīvas kopumā un ar Latvijas feminisma
nokrāsām.

Latvija – iespēju zeme visiem
Latvijas ārpolitikas un drošības vidē sastapties ar dzimumstereotipiem grāmatā interviju sniegušajām sievietēm nācies reti. Lielā mērā,
tas ir arī pateicoties Latvijas likuma ietvaram, kas nodrošina pilnīgu
vienlīdzību sievietēm un vīriešiem ieņemt jebkuru profesionālu pozīciju. Turklāt viņu personīgajā pieredzē tieši profesionālismam un kvalifikācijai ir bijusi noteicošā loma, nodrošinot ceļu augšup pa karjeras
kāpnēm. Tomēr novērojamas vairākas kopīgas iezīmes. Pirmkārt, intervējamās nereti citē zīmīgo frāzi: “es šajā telpā biju vienīgā sieviete”.
Šķiet tiešām zīmīgi, ka, par spīti plašajai sieviešu pārstāvniecībai varas
pozīcijās Latvijā, starptautiskos forumos – turklāt gan Rietumu, gan
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Austrumu valstīs – nācies piedzīvot pavisam pretējas situācijas, kur
sieviešu zemā reprezentācija ir “acīm redzama”. Ir interesanti norādīt,
ka arī starptautiski Latvijai raksturīgā plašā sieviešu reprezentācija –
piemēram, drošības struktūrās vai ES prezidentūras laikā – ir novērtēta un atzīmēta kā neraksturīga, īpaša. Vienlaikus sievietes Latvijas
ārpolitikā un drošības politikā norāda arī uz plašākām problēmām
sabiedrībā, kā, piemēram, disproporcionāla pārstāvniecība atsevišķos
darba tirgus sektoros, kas saistīti ar rūpju darbu (izglītība, medicīna),
kas pakļauj sievietes zemākam atalgojumam un lielākam veselības un
“izdegšanas” riskam, piemēram, COVID-19 globālās pandēmijas laikos. Tāpat atzīmēts arī sievietes pārstāvniecības trūkums drošības un
politiskajās struktūrās un STEM nozarēs, kas nākotnē var radīt nopietnus riskus vienlīdzīgas sabiedrības veidošanai.
Tomēr esejās stāstīts arī par pieredzi, kas neizbēgami ietekmē visu
sieviešu dzīves – ne tikai Latvijas ārpolitikā un drošības politikā, bet
sabiedrībā plašāk. Šī pieredze saistās, pirmkārt, ar dzimumstereotipiem vai uzskatiem par sievietei un vīrietim piemītošām īpašībām, kas
balstīti uz aizspriedumiem, nekritiskiem pieņēmumiem vai neobjektīvu vērtējumu. Grāmatas ietvaros veiktās intervijas atklāj vien dažas,
patiešām selektīvas epizodes, kur ar šādiem dzimumstereotipiem nācies saskarties profesionālā vidē. Uztvere par sievieti, kura viena vai
cita iemesla dēļ nonāk publiskajā “acī”, nav viendimensionāla; tā vietā
viņām automātiski tiek piedēvētas lomas, kas saistītas arī ar personīgo dzīvi (sieva, māte), un konkrētas īpašības vai atribūtika (kas iekļauj
izskatu, matu sakārtojumu vai citas izvēles, kam nav nekāda sakara
ar viņu darīto darbu). Papildus tam, grāmatas lapaspusēs izgaismots
arī “nepateiktais” – konkrēti, LGBTQI+ kopienas pārstāvniecība, kas
šobrīd publiski patiešām ir neraksturīgi zema. Šeit jānorāda, ka grāmatas pēdējā nodaļā izgaismotas situācijas, ar ko jāsastopas jaunām
sievietēm Latvijas ārpolitikā – tas tiešām liek kautri smaidīt un rūpīgi
ieskatīties kalendārā, lai pārliecinātos, kurā gadā tad mēs īsti dzīvojam. Protams, nav izslēgts, ka ar asu kritiku par tēva pienākumu pildīšanu sastopas arī vīrieši līdzīgās varas pozīcijās, bet tas nenotiek tik
bieži. Plašsaziņas līdzekļu lapās joprojām tradicionāli tiek runāts par
to, ko vīrietis dara, un par to, kas viņa kundzei bija mugurā.
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Feminisma nokrāsas Latvijā: ziņojums no ārpolitikas
un drošības politikas lauciņiem
Ir svarīgi un interesanti norādīt, ka katru grāmatas nodaļu pavadošajās intervijās autoru kolektīvs lūdza skaidrot, ko Latvijas augstās raudzes diplomātēm un sievietēm drošības politikā nozīmē feminisms.
Pēc uzmanīgas interviju tekstu izskatīšanas jāsecina, ka jau pietiekami mazajā intervēto pulkā jārunā par dažādiem feminismiem. Visbiežāk grāmatas ietvaros lasāma liberālā feminisma definīcija, kas uzsver sieviešu un vīriešu “pilnu ekonomisku un sociālu vienlīdzību”.1
Feminisms tiek uzskatīts par kustību, kas virzīta uz visas sabiedrības
vienlīdzības veicināšanu un problēmu, kas saistītas ar dzimuma lomām dažādos profesionālās un personīgās dzīves aspektiem, aktualizēšanu. Ņemot vērā, ka no šīs kustības izriet arī dažādi politikas
plānošanas un īstenošanas instrumenti, tas tiek uzskatīts par nepieciešamu taisnīgākas sabiedrības veidošanā arī mūsdienu Latvijā. Liberālais feminisms šajā gadījumā tiek interpretēts kā nostāja, kas iekļauj
visu dzimumu, vecumu, seksualitātes un etniskās piederības personu
tiesības. Tas aizstāv sievietes tiesības uz karjeru, ekonomisko neatkarību un publisko dzīvi (un vienlaikus arī mātišķību).2 Turklāt jānorāda, ka liberālā feminisma ietvaros vērojama dažāda pieeja sieviešu kā grupas raksturošanai, piedēvējot tai kādas konkrētas, statiskas
īpašības, vai izvēršot šo definīciju un balstot to subjektīvajā izpratnē
par sevi. Visas šo interviju sniedzējas sev piedēvē un sevi asociē ar
vārdu “feministe”.
Tomēr šīs grāmatas lapaspusēs atrodamais feminisms vienlaikus ir patiešām dažāds un šķietami pretrunīgs (kaut arī faktiski
tas atklāj arī Latvijā pastāvošo un augsti attīstīto feminisma spektru). Šeit iespējams lasīt gan idejas par “sievietēm” un “vīriešiem”,
ko spēcīgi iespaidojusi “skatupunkta” teorija, gan postmodernismā dekonstrukcija, gan kvīru teorija. Tāpēc šīs grāmatas saturā
1

2

Gloria Steinem et al., A Readers Compation to U.S. Women’s History [Lasītāja pavadonis
ASV sieviešu vēsturē], (Houghton Mifflin, 1998).
Jana Kukaine, “Vai jūs esat feministe/-s?”, Rīgas Laiks, 2016, https://www.rigaslaiks.lv/
zurnals/vai-jus-esat-feministe-s-18452.
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atrodamais feminisms apšauba pašu dzimuma kategoriju un tā veidoto bināro dalījumu sievietēs un vīriešos. Šis feminisms nerunā
“mūsu visu vārdā” – gluži pretēji, tas respektē un ņem vērā katra
individuālās personības šķautnes. Šāds feminisms aizstāv alternatīvus ģimenes un seksualitātes modeļus; taču tas, pretēji kļūdainiem un nereti “skaļiem” viedokļiem, nav pretējs tradicionālajai,
heteroseksuālai ģimeni, bet gan drīzāk to papildina, iekļaujot tos
sabiedrības locekļus, kas tradicionālajās struktūrās sev neatrod
vietu.
Taču jānorāda, ka feminisma izpratnei ne vienmēr ir viennozīmīga nokrāsa. Piemēram, atsevišķos gadījumos feminisms tiek
uzskatīts par kaut ko vajadzīgu – taču ne intervējamajai personai,
bet plašākai sabiedrībai kopā. Arī šajā gadījumā feminisms primāri interpretēts kā instruments, ar kura palīdzību iespējams panākt
pārmaiņas gan individuālajā dzīvē, gan sabiedrībā kopumā. Tomēr distancēšanās no šī termina norāda arī, ka feminisms interpretēts gan kā pozitīvu, gan negatīvu pārmaiņu nesējs. Atsevišķās
intervijās, šķiet, feminisms tiek interpretēts primāri caur t. s. radikālā feminisma prizmu, kur “feminisms pauž politisko opozīciju sieviešu subordinācijai tāpēc, ka viņas ir sievietes, vai nu likuma, vai sociāli pieņemto normu, vai individuālu vīriešu vai
sieviešu darbības rezultātā”.3 Kaut arī radikālā feminisma mantojums mūsdienās faktiski savijas ar liberālo feminismu – neizbēgami runājot par patriarhālās sabiedrības uzbūves ietekmi uz visu
sieviešu dzīvi globālajā pasaulē, neatkarīgi no to rases, etniskās
piederības, kultūras, klases vai spējām – šis pasaules skatījums joprojām tiek uztverts ar zināmu piesardzību. Šādā feminisma interpretācijā tiek saskatīta, šķiet, neattaisnojama nostāja, kas vērsta pret
to sabiedrības iekārtu, kurā grāmatā intervētajām sievietēm izdevies sasniegt augstas pozīcijas, balstoties uz tiem pašiem noteikumiem, kas jāņem vērā vīriešiem. Un tāpēc feminisma vietā kā alternatīvs instruments tiek piedāvāts smags darbs un profesionalitāte,
3

Jonathan Dean, “Radical feminism: what is it and why we’re afraid of it” [Radikālais feminisms: kas tas ir, un kāpēc mums no tā bail], The Guardian, 8.2.2011, https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/feb/09/radical-feminism-assange-case.
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un kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī humora izjūta. Šie instrumenti nereti tiek uzskatīti par produktīvākiem, lai panāktu pilnīgu vienlīdzību, kas patiešām nereti joprojām ir problēma atsevišķos
sektoros Latvijas sabiedrībā.

Skats nākotnē
Latvijas Ārpolitikas institūta komandai šīs grāmatas veidošanas
process ir bijis laikietiplīgs un intelektuāli izaicinošs. Tomēr sadarbībā ar grāmatas autoru kolektīvu un personībām, kas iztaujātas
intervijās eseju pielikumos, bija jūtams patiess siltums, savstarpēja
izpratne un solidaritāte, apvienojoties šī nozīmīgā izdevuma tapšanā. Lūkojoties nākotnē, mūsu komanda plāno turpināt starptautisko attiecību un starptautiskās drošības pētniecību no dzimtes studiju perspektīvas, lai skaidrotu šo jauno un aktuālo tēmu Latvijas
lēmumpieņēmējiem un plašākai sabiedrībai. Jau šīs grāmatas esejās
tiek ieskicēta virkne jautājumu, kas prasa iedziļināšanos. Kādas politikas plānošanai svarīgas dzimtes un seksualitātes dimensijas jāņem vērā, sastopoties ar klimata pārmaiņām un digitalizācijas procesiem, kā arī nākotnes ekonomiskajām un veselības krīzēm? Un kā
šie procesi ietekmēs dzimuma lomas Latvijā, un sabiedrības struktūru plašāk? Pie šiem jautājumiem mēs ceram atgriezties jau pavisam drīz.

248

Biogrāfijas
Dr. hist. Daina Bleiere ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece. Pārsvarā nodarbojas ar padomju režīma ietekmi
uz Latvijas politisko, sociālo un kultūras vēsturi 1940.–1990. gadā, bet
ir pievērsusies arī problemātikai, kas ir saistīta ar valstiskās neatkarības atgūšanu, integrāciju Eiropas un transatlantiskajās struktūrās,
ārējās un drošības politikas veidošanos.
Dr. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ir politoloģe-reģionāliste,
Ķīnas pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes doktorantūras un Ķīnas studiju centra vadītāja, kā arī Latvijas Ārpolitikas
institūta Jaunā zīda ceļa programmas vadītāja. Una ir bijusi viespētniece Fudaņas Universitātes Filozofijas institūtā Šanhajā, kā arī Fulbraita stpendijas ietvaros kā viespētniece strādājusi Austrumāzijas
studiju centrā, Stenforda Universitātē, ASV. Una nāk no jauktas latviešu-krievu ģimenes, ir Latvijas Lietuviešu jauniešu kopienas valdes
locekle un piedalās Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko
organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas darbā. No sabiedriskās aktivitātes viedokļa, viņu interesē etniskās iekļaušanas, daudslāņu
identitātes, daudzvalodības ģimenē un izglītībā, kā arī mazākumtautību sieviešu tiesību jautājumi.
Vineta Kleinberga ir pētniece un lektore Eiropas Studiju fakultātē
Rīgas Stradiņa universitātē, un pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtā. Viņas pētniecības intereses saistītas ar ES integrācijas procesu, kā
arī ar mijiedarbību starp politiku veidošanu, politisko komunikāciju
un sabiedrības reakciju. Šobrīd, viņa piedalās pētījumos par tādām tēmām kā COVID-19 pandēmijas ietekme uz Latvijas sabiedrību, kā arī
klimata naratīvi un jauniešu naratīvi par Ukrainu Latvijā. Vinetai ir
249

10 gadus ilga darba pieredze Ārlietu ministrijā un vairāku gadu pieredze Sabiedrībā par atklātību-Delna (Transparency International Latvia). Viņa ir ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē Centrāleiropas
Universitātē Budapeštā, Ungārijā.
Natālija Knipše ir Latvijas Jauniešu Delegāte Apvienoto Nāciju Organizācijā (kopš 2020. gada jūnija) un maģistra līmeņa studente Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Ir bijusi jauniešu pilsoniskās un
politiskās iesaistes aktīviste kopš 2015. gada. Aktīvi iesaistījusies Eiropas Jauniešu Parlamentā, bijusi 6. Jauniešu Saeimas prezidijā un turpina būt šīs Saeimas iniciatīvas vēstnese. Praktizējusies Latvijas Ārpolitikas institūtā (no 2018. gada septembra 2019. gada septembrim).
Šobrīd strādā zvērinātu advokātu birojā par jurista palīdzi ar fokusu
konstitucionālajās tiesībās un Satversmes tiesas procesā (2019. gada
septembra). Natālija turpina arī aktīvi kultivēt jauniešu iesaisti pilsoniskajos un politiskajos procesos, izmantojot sociālos tīklus un savu
pārstāvības pozīciju Apvienoto Nāciju Organizācijā.
Agnese Lāce ir domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece migrācijas un
integrācijas jomā, iesaistīta vairākos nacionāla līmeņa un starptautiskos pētniecības projektos, kā arī dažādības un iekļaujošas sabiedrības
vēstnese. Agnese ir pētnieciskās intereses ir diasporas un remigrācijas
politika, pilsonības jautājumi, imigrācijas un integrācijas politikas veidošana un ieviešana. Viņai ir Latvijas Universitātes maģistra grāds politikā un Eiropas maģistra grāds socioloģijā ar specializāciju starptautiskajā migrācijā un sabiedrības saliedētībā no Amsterdamas, Deusto un
Osnabrikas Universitātēm. Pašlaik Agnese turpina doktora disertācijas
izstrādi Koča Universitātē Stambulā politikas zinātnes un starptautisko
attiecību nodaļā, kā arī piedalās VPP projektā “Ilgtspējīgas un saliedētas
Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”, apskatot imigrantu diskriminācijas pieredzi Latvijā.
Dr. sc. pol. Gunda Reire ir Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece un Starptautisko pētījumu centra direktore, darbojas arī
kā lektore Rīgas Juridiskajā augstskolā un Rīgas Stradiņa universitātē.
250

Apvienojot politikas akadēmisko un praktisko jomu, pildījusi Stratēģiskās analīzes komisijas, kas darbojās prezidentes Vairas VīķesFreibergas paspārnē, priekšsēdētājas vietnieces pienākumus. Bijusi Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja, vairāku ministru padomniece.
Latvijas Universitātē ieguvusi doktora grādu politikas zinātnē, starptautiskajā politikā. Studējusi arī Humbolda Universitātē Berlīnē un
Freiburgas Alberta Ludviga Universitātē. Bijusi Fulbraita programmas
stipendiāte zinātniskajā pētniecībā Džona Hopkinsa Universitātes SAIS
Transatlantisko attiecību centrā. Gundas pētnieciskās intereses aptver
starptautisko mieru un drošību, daudzpusējo politiku un stratēģisko
komunikāciju.
Prof. Dr. Andris Sprūds ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktors.
Viņš ir arī profesors Rīgas Stradiņa universitātē un Eiropas Studiju
fakultātes dekāns kopš 2018. gada. Andris Sprūds ir ieguvis maģistra
grādu Centrāleiropas vēsturē Centrāleiropas Universitātē Budapeštā,
Ungārijā, un starptautiskajās attiecībās Latvijas Universitātē. Andris ir
ieguvis arī doktora grādu politikas zinātnē Jageloņu universitātē (Krakovā, Polijā). Andris Sprūds ir studējis un bijis pētnieks Kolumbijas,
Džona Hopkinsa, Oksfordas un Upsalas universitātēs, kā arī Norvēģijas Starptautisko attiecību institūtā un Japānas Enerģijas ekonomikas
institūtā. Andra galvenās pētnieciskās intereses ietver enerģijas drošību un politiku Baltijas jūras reģionā, postpadomju valstu iekšpolitiku
un ārpolitiku, kā arī Eiroatlantiskās attiecības.
Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, pirmā valsts vadītāja Latvijā un Austrumeiropā, bija Latvijas Valsts prezidente (1999–2007), laikā, kad Latvija
tika uzņemta Eiropas Savienībā un NATO. Bijusi ANO ģenerālsekretāra īpašā sūtne reformu jautājumos (2005. gadā), oficiālā Baltijas valstu kandidāte ANO ģenerālsekretāra amatam (2006. gadā), Eiropas
Savienības nākotnes Pārdomu grupas viceprezidente (2007–2010), pasaules bijušo prezidentu un premjeru organizācijas World Leadership
Alliance/Club de Madrid prezidente (2014–2019), vairāku ES Komisijas dibinātu komisiju priekšsēdētāja, ES un EDSO ekspertu grupu par
Eiropas Drošības politiku locekle. Patlaban turpina darbu kā Nizami
251

Ganjavi starptautiskā centra par sapratni, dialogu un līdzāspastāvēšanu līdzpriekšsēdētāja, ir UNESCO komisijas par izglītības nākotni, Lancet-COVID-19, Eiropas Ārpolitikas padomes un daudzu citu
starptautisko grupu aktīva dalībniece.
Elizabete Vizgunova ir pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtā un
Publiskās politikas menedžmenta institūtā (Public Policy Management
Instiute, PPMI) Lietuvā, kā arī doktorante Rīgas Stradiņa Universitātē.
Elizabete specializējas dzimumu līdztiesības un sociālās iekļaušanas
jautājumos, kā arī starptautisko attiecību un starptautiskās drošības
analīzē no dzimtes perspektīvas. Elizabete šobrīd pēta dzimtes jautājumus Valsts pētījumu programmas “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros. Elizabetei ir maģistra grāds
no Eiropas Koledžas (Varšavā, Polijā) un Sciences Po (Parīzē, Francijā), un bakalaura grāds no Rīgas Stradiņa universitātes.

252

