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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

Rita Kubuliņa
“Papardes Zieds” 
projektu vadītāja

https://twitter.com/PapardesZieds, http://papardeszieds.lv/en/

Rita ir projektu vadītāja biedrībā 
“Papardes Zieds”, kas ir nevalstiska 
organizācija, kas nodarbojas ar sensi-
tīviem jautājumiem, piemēram, sek-
suālā orientācija un izglītība, narkoti-
ku atkarība, iebiedēšana, piekrišana, 
un līdzīgiem. Tagad viņa bieži darbo-
jas kā grupas līderis savos projektos, 
viņa palīdz jauniešiem, gan puišiem, 
gan meitenēm, atrast sevi un risināt 
savas pusaudžu vecuma problēmas, 
kas ir viena no sarežģītākajām lie-
tām cilvēka dzīvē. Viņa ir kļuvusi par 
kontaktpersonu daudziem, bet savos 
pusaudžu gados viņai bija jāsaskaras 
ar daudzām no tām problēmām, kuru 
risināšanā viņa tagad tik entuziastis-
ki iesaistās: viņai nebija daudz drau-
gu un līdz vidusskolas gadiem viņa 
skolā bija mazliet vientuļa. Pēc tam 
viņai paveicās, mācoties labā skolā 
un satiekot labus cilvēkus, kas palī-
dzēja viņai izpausties kā meitenei. 
Bet viņai būtu bijis ļoti noderīgs at-
balsts no tādas organizācijas, kāda ir 
“Papardes Zieds”. She then studied 
public health at university and star-
ted as a volunteer there.

Kopā ar kolēģiem viņa dodas uz 
skolām, lai vadītu mācības un sek-
suālās izglītības programmas, kuru 
mērķauditorija ir galvenokārt puiši 
un meitenes vecumā no 12 līdz 16 ga-
diem. Ir arī citi projekti, kurus īsteno 
citās struktūrās nevis tikai skolās; 
viens no sekmīgākajiem ir projekts ar 
nosaukumu “Bella”, kurā uzsvars likts 
uz sievietes pašapziņas stiprināšanu.

Ne vienmēr ir viegli īstenot pro-
jektus un turpināt darīt iesākto. 
Faktisti, tās tēmas, ar kuriem strādā 
organizācija, vēl joprojām tiek bie-
ži uzskatītas par tabū, un irnācies 
saskarties are kritiku un apgrūtinā-
jumiem, ko rada politiķi, skolu di-
rektori un vecāki. Viņus uzskata par 
melnajām avīm, un tas nozīmē, ka 
vienmēr jāiegulda vairāk speak, lai 
sasniegtu rezultātus, un to viņi sek-
mīgi dara.

Neskatoties uz visām grūtībām, 
Ritai patīk savs darbs un viņas apņē-
mība ir spēcīgāka nekā jebkad agrāk. 
Viņa jūt, ka var ietekmēt notiekošo, 
tagad viņa var attīstīt savas idejas, un 
tāpēc šis darbs viņai šķiet interesan-
tāks par kādu citu regulārāku, drošā-
ku, bet tomēr garlaicīgu darbu.


