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Stāsts par MADARU MAZJĀNI ir stāsts par veiksmi, mīles-
tību, drosmi, taisnīgumu un cīņu. Madarai ir paveicies augt 
ģimenē, kas viņu ikkatru dzīves brīdi ir mīlējusi, sapratusi un 
atbalstījusi. Augusi mājās, kur valda mīlestības un savstarpē-
jas cieņas attiecības, viņa tagad ir kļuvusi par to pārliecināto, 
jutīgo un drosmīgo sievieti, kādu mēs viņu redzam šodien. 
Bet vairāk par visu viņai ir dots veselīgs un optimistisks skats 
uz attiecībām starp cilvēkiem. „Manā pasaulē viss ir iespē-
jams. Es nekad neesmu cietusi no vardarbības, un cilvēki, 
kurus es mīlu, nekad nav atstājuši mani novārtā. Tieši tāpēc 
es zinu, cik svarīgas ir veselīgas attiecības. Es negribu, lai tās 
uztver kā privilēģiju, bet gan kā dotumu.” 

LABA
VESELĪBA

Diemžēl ne visi dzīvo Madaras 
pasaulē. Daudzi ir uzauguši vidē, 
kur vardarbīgu un agresīvu uzvedību 
uztver kā normu. Daudzas sievietes 
cieš no seksisma stereotipiem, kas ir 
mūsu sabiedrības pamatos. Ir daudz 
ļaunprātīgas izmantošanas veidu, aiz-
liegumu, nezināšanas un vardarbības, 
kas katru dienu jāizcieš sievietēm vi-
sas planētas mērogā. 

Madarai tas viss nav pieņemams. 
Viņa zina, ka var dzīvot citādi, un tieši 
tāpēc ir nolēmusi veltīt visas iespē-
jamās pūles, lai palīdzētu cilvēkiem, 
kam ir veicies mazāk nekā viņai. Lai 
sasniegtu mērķi, Madara ir spējusi 
savu cīņu pārvērst savā darbavietā – 
jau 8 gadus viņa strādā par jaunatnes 
programmas koordinatori centrā 
„Marta”. 

www.marta.lv

Centrs „Marta” ir 2000. gadā Rīgā 
dibināta organizācija, kas vēršas pie 
vardarbības, jo īpaši sadzīves var-
darbības, upuriem un sievietēm, kas 
iesaistītas prostitūcijā, sniedzot tām 
psiholoģisku, higiēnisku un juridisku 
atbalstu. Jo īpaši Madara strādā ar 
pusaudžiem; viņas darbs ir apmeklēt 
skolas un mēģināt darīt jauniešus jutī-
gākus un labāk izglītotus daudzos jau-
tājumos, piemēram, dzimumu līdztie-
sība un identitāte, sieviešu tiesības, 
piekrišana un prostitūcija, bet vairāk 
par visu Madara mēģina palīdzēt bēr-
niem nošķirt veselīgas un neveselīgas 
attiecības ar cerību, ka nākotnē pa-
saule varētu būt tāda kā pasaule, kurā 
augusi viņa pati.

Madara  
Mazjāne, 

Centrs MARTA
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