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Mūsu darbība Eiropas Parlamentā
Parlamentārā darbība
GUE/NGL kā politiskam spēkam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu,
ka Eiropas Parlamenta darbības programmā nozīmīga vieta atvēlēta
sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumam. Mēs izstrādājam parlamentāros ziņojumus, iesniedzam jautājumus, uzstājamies komiteju sanāksmēs un plenārsēdēs, kā arī rīkojam debates
un seminārus.

Sieviešu centienu akcentēšana
Darbs dzimumu līdztiesības veicināšanā izpaužas arī kā sieviešu
ietekmes palielināšana, uzklausot jebkura vecuma un izcelsmes
sieviešu viedokli, un sieviešu — kā arī feminisma ideju atbalstītāju
vīriešu — izstrādāto alternatīvu popularizēšana.

Koalīciju veidošana
Lai mainītu sabiedrību, ir nepieciešams apvienot spēkus un rīkoties
kopīgi. GUE/NGL atbalsta ciešu sadarbību ar sieviešu organizācijām,
arodbiedrībām un plašākām sabiedriskām kustībām.

GUE/NGL ir Eiropas Parlamenta politiskā grupa, ko veido 34 deputāti
no 12 ES dalībvalstīm, un tās darbības mērķi ir miers, solidaritāte,
sociālais taisnīgums, līdztiesība, demokrātija un cilvēktiesības
Eiropā un citur pasaulē.
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Kreisie spēki bruģē ceļu

Līdztiesība, solidaritāte, rīcība

Risināmie uzdevumi

Politiskās kustības, kuru mērķis ir apkarot sociālo netaisnību,
rosināt izmaiņas un veidot uz solidaritātes principiem balstītu
iekļaujošu sabiedrību, savas darbības priekšplānā izvirza cīņu par
sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību ikvienā dzīves jomā.
Tādēļ kreisajiem spēkiem vienmēr ir bijusi vadošā loma feminisma centienu integrācijā, vīriešu un sieviešu nevienlīdzības apkarošanā un virzībā uz sociālo progresu un vispārēju vienlīdzību.

Patlaban dominējošās neoliberālās ekonomikas doktrīnas, ko vēl vairāk
saasina taupības pasākumi un Eiropas Centrālās Bankas, Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda veiktie pasākumi, īpaši smagi skar
sievietes un ievērojami pasliktina stāvokli dzimumu līdztiesības jomā.
Tādēļ, lai pašreizējā ekonomiskajā un politiskajā situācijā aizstāvētu
sieviešu tiesības un sekmētu dzimumu līdztiesību ES līmeni, ir nepieciešams pretoties Eiropas Savienības izstrādātajai neoliberālajai ekonomikas pārvaldībai, kas piespiedu kārtā tiek īstenota dalībvalstīs, un ir
jāierosina alternatīvi varianti ilgtspējīgai, vidi saudzējošai ekonomikai,
kuras pamatā būtu līdztiesība un sociālais taisnīgums.

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku
konfederālā grupa (GUE/NGL) apņēmīgi cīnās par sieviešu tiesībām
valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī, tiecoties veicināt seksuālās
un reproduktīvās tiesības, apkarot vardarbību pret sievietēm,
nostiprināt sieviešu ekonomiskās tiesības un neatkarību, sociālās
tiesības, nodrošināt dzimumu līdztiesību nodarbinātības, izglītības
un sociālās drošības jomā, kā arī panākt līdzvērtīgu pārstāvību un
līdzdalību.

GUE/NGL prioritātes sieviešu tiesību
un dzimumu līdztiesības veicināšanā
➜ S olidaritāte, nevis „jostas savilkšana” – GUE/NGL aizstāv sieviešu tiesības, ierosinot alternatīvu ekonomikas politiku un pārvaldību; mēs sakām „NĒ” pašreizējiem ES īstenotajiem taupības
pasākumiem, kuru rezultātā vēl vairāk palielinās ekonomiskā
un sociālā nevienlīdzība, un sakām „JĀ” taisnīgākai bagātību
sadalei, kas ļautu veikt lielākus ieguldījumus sabiedriskajos pakalpojumos, tostarp aprūpes pakalpojumos, veselības aprūpē
un izglītībā;

• Lielākā daļa nabadzībā nonākušo iedzīvotāju ir sievietes, un sieviešu
nodarbinātības nosacījumi kļūst arvien nestabilāki. Darba samaksas atšķirību vidējais rādītājs Eiropas Savienībā joprojām ir 17 %.

➜ palielināt sieviešu nodarbinātību un panākt, lai pilnībā tiktu ie-

• Ciešot no vīriešu vardarbības, Eiropas Savienībā ik gadu dzīvību zaudē vairāk nekā tūkstotis sieviešu. Vīriešu vardarbība pret sievietēm
ir gan nevienlīdzības sekas, gan arī šķērslis vienlīdzības panākšanai.

➜ aizstāvēt sieviešu un vīriešu tiesības apvienot profesionālo dar-

• Vairākās ES valstīs sievietēm ir liegtas tiesības brīvi pieņemt lēmumus attiecībā uz savu ķermeni un seksualitāti, tāpat viņām nav pieejami valsts nodrošināti seksuālās veselības aprūpes pakalpojumi
par pieņemamām cenām, tostarp iespējas izdarīt abortu, vai arī šo
pakalpojumu pieejamība ir stingri ierobežota.
• Sievietes joprojām veic lielāko daļu aprūpes pienākumu, par ko nepienākas samaksa. Visā Eiropā ir raksturīgs pieejamu un cenas ziņā
pieņemamu aprūpes pakalpojumu trūkums.

vērotas strādājošo tiesības, cīnīties pret bezdarbu un dažādiem
nestabilas nodarbinātības veidiem;

bību ar bērnu audzināšanu, neizjūtot diskrimināciju darba tirgū
un no sociālās drošības sistēmu puses;

➜ aizstāvēt sieviešu tiesības pašām brīvi pieņemt lēmumus attiecībā uz savu ķermeni, legalizēt abortus, nodrošināt abortu un
kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu pieejamību seksuālās un
reproduktīvās veselības aprūpes jomā;

➜ izskaust pret sievietēm vērstu vardarbību visās tās izpausmēs;
➜ veidojot vides un sociālajā ziņā ilgtspējīgāku ekonomiku, galve-

• Migrantēm nākas saskarties ar sevišķi neizdevīgiem nodarbinātības
nosacījumiem un diskrimināciju, turklāt bieži vien viņām nav iespējams iegūt neatkarīgu tiesisko statusu.

nos jautājumus, kā, piemēram, ilgtspējīga izaugsme, patēriņš,
vara, pilsoniskās sabiedrības līdzdalība, resursi, enerģija, videi
draudzīgas darbavietas un mobilitāte/transports, skatīt no dzimumu perspektīvas;

• Visā pasaulē meiteņu un sieviešu dzīvi joprojām turpina izpostīt
kari, konflikti un pastiprināta militarizācija.

➜ nodrošināt līdzsvarotu dzimumu pārstāvību lēmumu pieņem-

• Eiropas Savienības un dalībvalstu lēmumu pieņemšanas struktūrās
joprojām vērojams visai izteikts dzimumu līdzsvara trūkums.Sieviešu īpatsvars dalībvalstu parlamentos 2009. gadā vidēji bija tikai 23 %.

➜ īstenot tādu migrācijas un integrācijas politiku, kura nostiprinā-

• Visā Eiropā pastāvīgi vērojama lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) diskriminācija. Šādas diskriminācijas cēloņi lielā
mērā meklējami dzimumu stereotipos un patriarhātam raksturīgā
izpratnē par bioloģisko dzimumu un dzimumidentitāti.

šanā;

tu migranšu un mazākumtautību sieviešu tiesības;

➜ panākt, lai dzimumu līdztiesības jautājumam būtu ierādīta centrālā vieta ES īstenotajā ārpolitikā, tostarp tirdzniecības, attīstības un drošības politikā.

