
DZIMUMU
LĪDZTIESĪBA

atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
LAPAS_LV

Stāsts, ko mums izstāstīja DŽEMMA, sākās 2014. gada 
8. martā, kad latviešu dzejniece Inga Gaile nolēma pārvei-
dot savu maldīgo priekšstatu par iniciatīvu trūkumu Sieviešu 
dienā par kaut ko noderīgu. 8. marts viņai bija nozīmīga die-
na, lai atcerētos sociālos, ekonomiskos un politiskos sasnie-
gumus, diskrimināciju un vardarbību, kam sievietes tikušas 
un vēl joprojām tiek pakļautas visdažādākajās vietās pasaulē. 
Tā bija diena, kad sievietēm bija jāceļas kājās! Tā viņa nolēma 
organizēt kaut ko pati, lai padarītu šo dienu vēl īpašāku un 
nozīmīgāku. Viņa organizēja pasākumu, kurā piecas sievietes 
kāpa uz skatuves un vienkārši izstāstīja savus stāstus – brī-
vi, bez nekāda īpaša iemesla vai mērķa. Pasākumā piedalījās 
daudz cilvēku, un uzvedums guva lielu atzinību.
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Latvija ir maza valsts, tādēļ, no-
darbojoties ar kādu jautājumu, ir 
liela iespēja, ka ir vēl kādi pazīstami 
cilvēki, kas ar to saistīti. Tieši tā no-
tika ar Džemmu. Uzzinot par minēto 
projektu, tas viņu uzreiz ieinteresēja, 
un viņa nolēma atbalstīt ideju un dot 
savu pienesumu tās realizēšanā un 
paplašināšanā. Tā sākās Sieviešu sten-
daps [Women Standup]! 

Pateicoties šim projektam, aizvien 
lielāka Latvijas sieviešu grupa sāka 

https://www.facebook.com/SieviesuStendaps

Džemma  
Sudraba, 

Sieviešu  
Stendaps

“Ir lieliski redzēt, ka mūsu 
publikā un dalībnieču 
vidū ir arvien vairāk jaunu 
sieviešu, redzēt, ka viņas 
nepieņem tradicionālās un 
konservatīvās vērtības kā 
pašsaprotamas, ka viņas 
vairs neakceptē notiekošās 
nejēdzības. Tās ir izmaiņas, 
ko es vēlos redzēt.”
- DŽEMMA SUDRABA

tikties divas reizes nedēļā, lai iemācī-
tos pastāstīt savus stāstus. Galvenais 
šajā pasākumā ir tēlošanas tehnikas 
apgūšana, taču atšķirība ir tā, ka lie-
lākajā daļā gadījumu aktrises tēlo iz-
domātas lomas, bet šīs sievietes uz 
skatuves pasniedz savus personiskos 
stāstus.

Džemma uzskata, ka ar šīm akti-
vitātēm mainās sieviešu priekšstats 
pašām par sevi, padarot viņas pašpār-
liecinātākas un sekmējot labāku savas 
vērtības apziņu. Sieviešu stendapa 
mērķis ir divējāds: no vienas puses, 
tiek paaugstināta sievietes apziņa, no 
otras, sabiedrība uzzina, ko nozīmē 
būt sievietei šodien Latvijā, ņemot 
vērā gan sarežģījumus, gan patīkamās 
lietas.
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu 
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu  Ministru padomes un Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.@LAPAS_LV

Elīna Kļaviņa
biedrības Tēvi vadītāja

http://tevi.lv/en/

Biedrības galvenā misija ir rūpēties par to, lai atgrieztu tē-
vus ģimenē un bērnu audzināšanā, kas samazina vardarbību 
pret sievietēm, kā arī uzlabo tēvu veselību un labklājību. 

2014. gadā mediju aģentūras Inspired vadītāju Kārli uzrunā-
ja centrs Dardedze, kas tolaik īstenoja projektu par tēvu gru-
pām, kurā bija paredzēta plaša sociālā kampaņa medijos. Kārlis 
iedegās par šo ideju un vēlējās to atbalstīt ilgtermiņā. Darbā 
pieņēma projekta vadītāju Elīnu, kura kopš tā laika strādā tikai 
pie biedrības projektiem. Pirmā komandas kampaņa bija “Būt 
par tēvu – tā ir māksla” – pēc veiksmīgi aizvadīta projekta radās 
ideja dibināt biedrību ģimenes atbalstam Tēvi. Biedrība ir ceļā, 
lai kļūtu par sociālo uzņēmumu, jo piedāvā arī maksas pakal-
pojumus – tēvu grupas un lekcijas par tēmām, kas saistītas ar 
bērniem. 

Biedrība ir veikusi divus pētījumus par tēva lomu no antro-
poloģiskā viedokļa – pirmais pētījums attēloja to, kā sabiedrība 
redz tēva lomu ģimenē, un otrais pētījums fokusējās uz šķirta-
jiem tēviem, kas īpaši piesaistīja vīriešus. Elīna norāda, ka šis ir 
piemērs, ka vienlīdzība ir ne tikai feministu, bet katru cilvēku 
skarošs jēdziens.

Pētījumu rezultātā antropologi izveidoja ģimenes kognitīvo 
sistēmu. Sistēma rada priekšstatu par ģimenes tēlu Latvijā – ir 

ģimenes kodols, kas sastāv no mam-
mas un bērniem, un ir apkārt riņķojo-
šie “brīvie aģenti” tēvi, daži no kuriem 
palīdz mammām: “Es palīdzu sievai, 
aizvedot bērnu uz dārziņu”, vai “Es 
palīdzu sievai, pieskatot bērnu, kamēr 
viņa ieiet dušā”. Šāds lomu sadalījums 
mainās un biežāk bērnu audzināšanas 
loma tiek sadalīta vienmērīgi, taču 
joprojām sabiedrība uzskata, ka māte 
vienmēr būs tuvāka savam bērnam. 

Latvijā ir augstākā jaundzimu-
šo un māšu mirstība Eiropā  – pastāv 
pētījumi, ka tam ir korelācija ar tēvu 
iesaisti bērna audzināšanas procesā. 
Gadījumā, ja tēvs neiesaistās bērna 
audzināšanā, 100% atbildības par bēr-
nu nonāk uz mātes pleciem – sievietei 
neatliek laika un enerģijas rūpēties par 
sevi. Ja tēvs ir aktīvs ģimenē, viņš pa-
līdz parūpēties par mātes veselību un 
labklājību, turklāt lielāka tēva iesaiste 
uzlabo bērna pašsajūtu un pašapzi-
ņu. Amerikas pētījumi norāda uz to, 
ka, piedaloties dzemdību un mazuļa 
audzināšanas procesā, tēvu veselība 
uzlabojas un samazinās iesaistīšanās 
noziedzībā  – cilvēks kļūst jūtīgāks un 
izprot zīdaiņa vēlmes. 

Visspilgtākās atšķirības ir starp 
rietumu un austrumu kultūrām, kā, 
piemēram, islāma kultūru, kur bērns 
ir svarīgāks vīrietim, un māte ir “in-
kubators”, kamēr pie mums tēvs ir 

“donors”, un bērns ir tuvāks mātei. 
Ziemeļvalstīs esot novērots manāms 
progress šo lomu izlīdzināšanai, kamēr 
Latvijā joprojām pastāv izteikts mīts 
par mātes instinktu. Šīs īpašās attiecī-
bas eksistē, bet ar instinktu tam esot 
maz sakara, izskaidro Elīna. 

Biedrība Tēvi darbojas kā daļa no 
starptautiskās Mancare programmas, 
veicinot vīriešu iesaisti un vienādu pie-
nākumu sadali ģimenē. Biedrība atbal-
sta arī viendzimuma pārus un iespējas 
tiem adoptēt bērnus. 

“Bija tāds vecums vai 
personības stāvoklis, kurā 
tu zini kā ir pareizi. Pēc 
šiem četriem gadiem es 
pilnīgi droši zinu, ka es 
nezinu kā ir pareizi.” 

– ELīnA


